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 تحليل نشانه شناختي يك مجموعه تلويزيوني كودك 
  آن در آموزش كودكان(با رويكرد رمزگان بارتي)و بررسي نقش 

  *مهديه اسحاقي
  **مقدم يفيآزاده شر

  چكيده
دليل دراختيـار داشـتن همزمـان ابزارهـاي مختلـف      نقش تلويزيون در آموزش كودكان به

شناختي اي برخوردار است. پژوهش حاضر به تحليل نشانهصوت و تصوير از اهميت ويژه
  "محلـة گـل و بلبـل   "ي تلويزيوني كـودك بـا نـام     مجموعه و بررسي نقش آموزشي يك

) فعاليتهاي عالي ذهني 1981است. طبق نظر ويگوتسكي (محصول شبكه دو سيما پرداخته
شود كه تصويري از جهان پيرامون در ذهـن كـودك ايجـاد شـود و     كودك زماني آغاز مي

هاي پيشين بسـنجد،  با تجربهبتواند خصوصياتي از محركها را در ذهن انتزاع كند و آنها را 
مقايسه كند و به نتيجه برسد. در اين پژوهش، در چـارچوب رمزگـان بـارتي بـه تحليـل      

 60قسـمت   12دقيقـه شـامل    720شد ، بدين منظـور  شناختي اين مجموعه پرداختهنشانه
گرفت، تا مشخص شود تا چه حد از رمزگان بـارتي در جهـت   اي مورد بررسي قراردقيقه
هتــر مفــاهيم مــورد نظــر زي فعاليتهــاي ذهــن كــودك بــراي شــناخت و درك بســافعــال
هاي حاصل براي ارزيابي كاركرد آموزشي ايـن  است و سپس تحليلي از يافتهشده  استفاده

نتايج حاكي از اين بود كه رمزگان . ي ديدگاههاي السول و گربنر ارائه شدمجموعه بر پايه
هـاي ايـن مجموعـه درنظـر     طراحـي داسـتان  ها و هم در بارتي هم در طراحي شخصيت

تـوان ايـن   هاي السـول و گربنـر مـي   است و از اين حيث  و با توجه به نظريهشده  گرفته
  اي موفق در جهت آموزش كودكان به شمار آورد. را مجموعه  مجموعه
سـازي  شناختي، آموزش كـودك، رمزگـان بـارتي، فعـال    نشانه ، تحليل نشانه ها: كليدواژه
  اي عالي ذهنهفعاليت
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  مقدمه. 1
انسان به عنوان مخلوق متفكر، در مسير درك و شناخت جهان، ساختن ابعاد مختلف زندگي 

ي در جامعــه همــواره نيازمنــد هــاي اجتمــاعي و اخالقــي بــراي زنــدگوايجــاد چــارچوب
ي نيازمنـد  تـرين دوره حسـاس  شـك دوران كـودكي  است، كه در ايـن ميـان، بـي     آموزش
سازي شود، لذا برجستهريزي ميهاي فكري انسان پايهاي كه در آن بنياناست، دوره  آموزش

  ارزشهاي اخالقي و اجتماعي از مهمترين نيازهاي شناختي كودك است. 
ارتبـاط را فراينـدي شـامل    (Laswell,1948)آموزش نيازمند برقراري ارتباط است. السول

. 5ي پيـام ،  . گيرنـده 4. كانال پيام، 3، . محتواي پيام2ي پيام، . فرستنده1داند: پنج عنصر مي
گيرد: نقش خبري، نقش تفسير و راهنمـايي و  تأثير پيام و سه نقش را براي رسانه در نظرمي

گانه ارتبـاطي از طريـق   عنوان يكي از كاركردهاي سهبنابراين، آموزش به .نيز نقش آموزشي
هاي آموزشي است و تأثيرگذارترين كانالپذير است، رسانه يكي از هاي مختلف امكانكانال

دهـي بـه افكـار و ادراك    شـكل  هـاي مختلـف، تلويزيـون نقـش اساسـي در     از ميان رسانه
  دارد.   مخاطب
است كه در اين هايي در رابطه با تأثير وسايل ارتباط جمعي در آموزش مطرح شدهنظريه

ي پيام ونيازهـاي  ا به گيرندهميان برخي نقش اصلي را به ابزار ارتباط و برخي نقش اصلي ر
ي هايي كه نقش اصلي را در ارتباط به ابـزار ارتبـاط داده و گيرنـده   اند. از ميان نظريهاو داده

است  (Hypodermic-syringe model)ي تزريقيپيام يا مخاطب را منفعل در نظر گرفته، نظريه
 Magic)ي گلوله جـادويي نظريهو belt model)  -(Transmissionي كمربند انتقال كه به نظريه

bullet theory) از پيشگامان ايجـاد ايـن    30و  20ي نيز مشهور است. هيتلر و موسوليني دهه
توان آن را به ميشود كه اي در نظر گرفته مينظريه هستند. براساس اين نظريه پيام مانند ماده

مورد نظـر دسـت يافـت.    مخاطب تزريق كرد و از طريق نفوذ در ذهن و قلب او به واكنش 
شـود،  بنابراين، رسانه به عنوان ابزاري قدرتمند موجب تغييـرات رفتـاري در مخاطـب مـي    

نظرياتي مطرح شـد   40ي تغييراتي كه مخاطب ناگزير به پذيرش آنهاست. اما در اواخر دهه
) ، كتـز و  Lazarsfeld (مبتني بر تأثير محدود رسانه و تأكيد بـر نقـش مخاطـب. الزارسـفلد    

تواند تأثير عميق و مطلق بر رفتار بيان داشتند كه ابزار ارتباط نمي (Katz& Berelson)برلسون 
بـه   (Reinforcement Theory)محدوي تأثير باشد، آنها در بيان نظريه و عقايد مخاطب داشته

  تأثير عواملي از جمله سن، شغل، تحصيالت و... اشاره كردند.
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هاسـت،  از اين نظريـه  يكي(Grebner,1969)گربنر (Cultivation Theory)ي كاشت نظريه
دهي به افكـار و  گرفته در رابطه با نقش تلويزيون در شكلاين نظريه در پي بررسيهاي انجام

عقايد مخاطبان از حقايق اجتماعي ايجاد شد. در اين نظريه اعتقاد بر اين است كـه از ميـان   
اصي كـه در زنـدگي روزمـره دارد، تأثيرقابـل     هاي مدرن تلويزيون به دليل جايگاه خرسانه

گيـري  ي شخصـي در شـكل  توجهي بر شناخت مخاطب از جهـان دارد و بـيش از تجربـه   
 گربنـر  .افكارنقش دارد.  اين نظريه تأكيد بر تأثير تلويزيون در طول زمان بر مخاطـب دارد 

  ند. كمعتقد است كه تلويزيون در درازمدت نمادهاي فرهنگي را وارد جامعه مي
كنـد،  ترين ابزارهاي آموزش تبـديل مـي  از جمله عواملي كه تلويزيون را به يكي از مهم

ميزان استفاده افراد از تلويزيون است. مطالعات حاكي از اين است كه كودكان از سنين پايين 
، نقـل از محمـدزاده   2007شوند.(كريسـتكيس و زيمـرمن   به مخاطبان تلويزيون تبديل مـي 

ميـانگين سـنّي كودكـاني كـه بـه       "رسانه و كودكـان "اي با عنوان در مقاله) 1389وحدتي، 
  ماهگي اعالم كرده است . 9پردازند را تقريباً تماشاي تلويزيون مي

) بـه نتـايج   1385اسـت، خضـريان (  در ايران نيز مطالعاتي از اين دست صورت گرفتـه 
كند كه بر طبق آن ره ميحاصل از يك بررسي در مركز مطالعات وتحقيقات صدا و سيما اشا

دقيقه در روز به تماشاي تلويزيون  26ساعت و  4ساله ايران به طور متوسط،  9تا  3كودكان 
دقيقـه در روز تلويزيـون    12سـاعت و   5سـاله حـدود    12تـا   7كودكان  و مشغول هستند

  .كنند مي  تماشا
ودكـان نيـز   ي بررسي نقش راديو وتلويزيـون در آمـوزش ك  مطالعات فراواني در حوزه

) بـا تكيـه بـر نظريـات هـال      1396است؛ براي مثال فرقـاني و محمـدكمال (  صورت گرفته
(Hall,1973) تي در دو برنامه كودك پرمخاطب ايرانـي  ي نقشها وكليشهبه مقايسههاي جنسي

ها زنـان كمتـر از   اند، در هر دوي اين انيميشنوخارجي (كاله قرمزي و ابرقهرمان) پرداخته
اند، با اين تفاوت كه در مجموعه ايراني تصوير ارائه شده از جنس بازنمايي شده حد معمول

هايي در به تصوير كشيدن ي خارجي ساختارشكنيمؤنث، تصويرسنتي است و در مجموعه
هـاي كـاله   ) بـه بررسـي شخصـيت   1391رمضاني و همكاران ( آيد،اين جنس به چشم مي

 راراديو و تلويزيـون    (Nwankwor,2010)د، نوانكوراناز ديدگاه آموزشي پرداخته 91قرمزي 
داند و معتقد اسـت قـدرت و   مي ابزارهاي ديداري و شنيداري انتقال دانش به مخاطب عام

وي مخاطب بـه ويـژه مخاطـب    ، ي جهاني غيرقابل انكار استتأثير اين دو رسانه برجامعه
گيـرد  در معرض آن قرار ميداند كه داراي توانايي تشخيص كمتر را تحت كنترل چيزي مي
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ي شـناختي در حـوزه  هاي نشـانه ضمن اشاره به اهميت بررسي )1389وحدتي(و محمدزاده
و » فيتيلـه «شـناختي مجموعـه تلويزيـوني    هايي به تحليل نشانهرسانه و كمبود چنين بررسي

   .استتأثيرات اخالقي آن بر مخاطب كودك پرداخته
شـده در طراحـي   ورت پـردازش دقيـق و حسـاب   آنچه مطرح شد بيانگر اهميت و ضر

هاي تلويزيوني داراي مخاطب كودك است. لذا اين پژوهش به هدف تأكيد بر اين مجموعه
ي تلويزيوني مورد بررسي به واكاوي اين مهم و به منظور دستيابي به زواياي پنهان مجموعه

  پردازد.شناختي ميي پرمخاطب از ديدگاه نشانهمجموعه
هدف از توليد آن را آموزش  "ي گل و بلبلمحله"كاران مجموعه تلويزيوني دست اندر 

در يك محله  ييماجراها رفتارهاي اجتماعي درست به كودكان معرفي مي كنند كه در قالب
هاي  ها و شهرونداني كه هر كدام دغدغه ها، مغازه ها، كوچه ها، خيابان خيالي متشكل از خانه

هاي اخالقي، به موضوعات اجتماعي مثل آداب و مراعات و شود متفاوتي دارند، پيگيري مي
خـواني توجـه   كمك به همنوع، فرهنـگ شهرنشـيني و مطالعـه و كتـاب     ،پهلواني يروحيه
   ).www.tv2.ir(نقل از سايت شبكه دو سيما:  اي دارد ويژه

) در كتاب انديشه و زبان، فعاليتهـاي عـالي ذهنـي كـودك     1981طبق نظر ويگوتسكي(
زماني آغاز مي شود كه تصويري از جهان پيرامون در ذهن كودك ايجاد شود، يعني كـودك  
بتواند خصوصياتي از محركها را در ذهن انتزاع كند و آنها را با تجربه هاي پيشـين بسـنجد،   

هـا را انتـزاع   ترديد، هر قدر كودك بتواند بهتر خصوصيتمقايسه كرده و به نتيجه برسد. بي
ي هـا را در رابطـه  ر بهتر بتواند عوامل غيرضـروري را كنـار بزنـد و پديـده    بخشد و هر قد

آورد. و ايـن  دسـت مـي  تري از آنها بـه ها بنگرد ،امكان شناخت دقيقچندگانه با ساير پديده
- يعني تفكري مبتني بر مفاهيم. كودك وقتي مـي » تفكر مفهومي«ممكن نيست مگر در پرتو 

هـا را انتـزاع كنـد و سـپس آنهـا را در      صوصيات محـرك تواند به مفاهيم دست يازد كه خ
  )13: 1393كار گيرد. (قاسم زاده،مواردي كه فراتر از تيررس اوست، به

ي تلويزيوني موردنظر و نيـز  شناختي مجموعهمنظور تحليل نشانهدر پژوهش حاضر، به
ليتهـاي عـالي   سازي فعاتعيين ميزان موفقيت اين مجموعه در ايجاد انتزاع در كودك و فعال

ذهن كودك در آموختن مفاهيم مورد نظر، قالب رمزگان بارتي (طبق نظر ويگوتسكي) مورد 
  استفاده قرار گرفت.

  سؤالهاي مورد نظر پژوهش حاضر عبارتند از:
 ي تلويزيوني گل و بلبل چگونه است؟ميزان كاربرد رمزگان بارتي در مجموعه. 1
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بق نظر ويگوتسكي براي آموختن مفاهيم مورد نظر تا چه اندازه مسأله انتزاع كودك ط. 2
 ريزي مجموعه تلويزيوني گل و بلبل لحاظ شده است؟در طرح

اي موفق در تلويزيوني را مجموعه ي كاشت گربنر اين مجوعهتوان طبق نظريهآيا مي. 3
 ي آموزش كودك به شمار آورد؟زمينه

پـژوهش  ي وسـپس، روش انجـام   شناسـي و رمزگـان بـارتي معرفـ    درادامه، ابتدا نشـانه 
  خواهد شد:  ارائه

  

  شناسي . نشانه2
پـردازد،  هاي متفـاوت مـي  هايي از انواع مختلف و در موقعيتشناسي به بررسي نشانهنشانه
ي آنها و بافت مـورد بررسـي از تنـوع و گسـتردگي     ها بر اساس منبع به وجودآورندهنشانه

هـايي از انـواع مختلـف و در    به بررسـي نشـانه   شناسيفراوان برخوردارند، در واقع،  نشانه
به  شناسانهدر قالبي فراتر از نگاه صرف زيبايي شناسيپردازد. نشانههاي متفاوت ميموقعيت

  .پردازدتحليل مي
هـا در  تـرين نـوع تحليـل   ترين و كـاربردي توان از دقيقشناختي را ميتحليلهاي  نشانه 
درك بهتر معني و مفهوم مورد نظركمك مـي كننـد.    هاي مختلف به شمار آورد كه بهحوزه

- 1914شناسـي سوسـور (  شناسي جديد ، سـنت نشـانه  هاي نشانهدو سنت اصلي در نظريه
) مي باشند ، پـس از آنهـا نشـانه    1839- 1914شناسي پيرس () و ديگري سنت نشانه1857

شناسـي را  نشانه )1380شناسان فراواني در حوزه هاي مختلف به فعاليت پرداختند . گيرو (
دانـد. دينـه سـن    اي مانند رمزگانها ، نظامهاي عالمتـي و غيـره مـي   هاي نشانهي نظاممطالعه

هاي مختلف از جمله هنر، ادبيـات،  شناختي در حوزههاي نشانه) معتقد است تحليل1380(
) نيـز از  1931- 1993مردم شناسي ، جامعه شناسي و ارتباطات مردمـي كـاربرد دارد. متـز (   

هاي تصويري بود، وي پيشنهاد جـدا  ي نشانهگذاران و آغازگران مباحث نظري در زمينهپايه
شناسي علـوم انسـاني را مطـرح سـاخت. از سـاير      شناسي علوم طبيعي از نشانهكردن نشانه

- اي در بـاب نشـانه  ) اشاره كرد كه در كتاب رسـاله 1932توان به اكو (فعاالن اين حوزه مي

) 1915- 1980ها پرداخت. بارت نيـز ( ي نشانهي رمزگان و نظريهنظريهشناسي همگاني به 
- شناسي هنري است. بارت نشانهي مطالعات نشانهيكي از مهمترين نظريه پردازان در حوزه

عـه اهميـت فـراوان    هـا در جام دانست و بـراي علـم بررسـي نشـانه    شناسي را يك علم مي
ي آثار بارت به صـورت نگرشـي مهـم در    نتيجهدر  1960ي شناسي در دههبود. نشانه  قائل
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شناختي از هر موجوديتي در ي تحليل نشانهي مطالعات فرهنگي در آمد. بنابراين، ارائهحوزه
تواند باعث افزايش دقت تحليل شـود و تصـويري كامـل از تمـام     جهان ممكن است و مي

با توجه به جايگاههاشـان در   ها رازواياي پيدا و پنهان آن ارائه  دهد. در بحث حاضر، نشانه
  ). 8- 23: 1386دهيم(اسحاقي،رمزگان بارتي مورد بررسي قرار مي

  
  . رمزگان بارتي3

شناسي را به عنوان نگرشي مهم در مطالعات نشانه 1960ي بارت انديشمند فرانسوي در دهه
اسـت   ايهاي نشانهشناسي بررسي نظامفرهنگي معرفي كرد. وي معتقد بود كه هدف نشانه

تواند تصاوير، حركات بدن، اصوات موسـيقيايي، اشـيا و يـا    كه حد و مرز و جوهرشان مي
هـا باشـد،   ي آنها به صورت آيينهاي مذهبي، آداب و رسوم و يا نمايش ي همه پيوند پيچيده

به نقـل از  1386روند (اسحاقي، ي اينها اگرچه زبان نيستند، نظامهاي داللتي به شمار مي همه
 ). 2001چندلر، 

ها حاصل ارتباط و نشانه كنداي را با خود حمل ميپيامي است كه نشانه» رمز«از اين منظر،  
ي داللت هستند. دال صورت نشانه است و مدلول مفهوم نشانه.  دال و مدلول از طريق رابطه

شـود ، بـه    در تالش براي درك اينكه معنا چگونه آفريده و پراكنده مي 1970بارت در سال 
  ).1390پردازد (صفيئي و سالمي، في رمزگانها ميمعر

ــدلر  ــراهم (Chandler,2002) چن ــان، چــارچوبي را ف ــي رمزگ ــه در آن نشــانه م ــا  آورد ك ه
اي از قراردادهاسـت. رمزگـان             ها مستلزم آشنايي با مجموعه يابند، تفسير معني نشانه مي  معنا
ي دال و  ترتيـب باعـث ايجـاد رابطـه    و بـدين  سازد هاي معنادار تبديل مي ها را به نظام نشانه

  شود.  مدلول مي
  عبارتند از: بارتيپنج گانه  رمزگان  
است يعني واحدهايي كه نقـش  معمايي  گانرمزHermenuitic ) : (كهرمنوتي رمزگان. 1

پرسشـي   ي ايـن نـوع رمزگـان،    يا خواننـده اسـت، بـه واسـطه     در بيننده آنها ايجاد پرسش
تـوان رمزگـان   بنـابراين مـي   . شـود  و در نهايت به آن پاسـخ داده مـي   شود افكنده مي  پيش

  هرمنوتيكي را همان معماهاي متن دانست.
هاي دوتايي ميان شخصيتها و مكانهاسـت؛  رمزگان تقابل(Symbolic) : نمادين رمزگان. 2

  خوب و بد، دشوار وآسان، ....
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بـه عبـارتي   هـا و رفتارهـا   كـنش رمزگـان  :  ( Proairetic )ماجراها يا حوادث رمزگان. 3
رمزگان رويدادها و اثرات آنهاست. اين نوع رمزگان خواننده يا بيننـده را در حـال وهـواي    

  دهد. دهد و همانند رمزگان هرمنوتيك داستان را به جلو حركت ميوقوع رويدادها  قرار مي
نسبت بـه  تري اين نوع رمزگان معناي ضمني عميق : )(Semic معناي ضمني رمزگان. 4

هـاي ضـمني مـرتبط بـا     ، در واقع، داللتدهدكنند كه ظاهر آن نشان ميآن چيزي ارائه مي
  دارد. خصوصيات شخصيتها، كنشها و مكانها را بيان مي

شوند، : رمزهاي ارجاعي كه گاه فرهنگي نيز ناميده مي) Referential(ارجاعي رمزگان. 5
و در واقع اين نـوع رمزگـان مجـراي     كننديآنهايي هستند كه به يك مصداق عيني داللت م

 ).1385ارجاع به جهان بيرون يعني واقعيتهاي فرهنگي و اجتماعي يك بافتار است(سجودي،
 

  . روش شناسي4
دقيقـه از مجموعـه    720اي در مجمـوع  دقيقـه  60قسمت  12هاي پژوهش بر گرفته از داده

، 15، 3، 2، 1ا اسـت (قسـمتهاي   ي دو سيممحصول شبكه "ي گل و بلبلمحله"تلويزيوني 
انـد). شخصـيتهاي   كه به صورت تصادفي انتخاب شده 30و  29، 28، 27، 23، 22، 21، 16

ي گل و بلبل عبارتند از عموپورنگ، بابا اياز، مامان نياز، آقاي خوشـحال،   داستاني مجموعه
ك و عمـو  خور ، پروانه چمني، گلدون خان، بلبـل خـان، نازخـاتون، برفـ     گندم، نون خالي

نوروز. در تمامي قسمتهاي مورد بررسي پژوهش حاضر، شخصيت منفـي داسـتان، برفـك،    
و فصـل   طرفدار رفتارهاي منفي است و عمو نوروز، شخصيت مثبـت داسـتان در پـي حـل    

  مشكالت و ترويج رفتارهاي مثبت است.
  پردازند:       هاي ذيل ميقسمتهاي منتخب به طور خالصه به موضوع

شـود و بـه آزار و    ي گل و بلبـل مـي   برفك به شكل عموپورنگ وارد محله: 1قسمت  
  پردازد. اذيت ساكنان مي

فروشـد   ها بوق مي شود به بچه: برفك به شكل يك دستفروش وارد محله مي2قسمت  
  زند.تا با ايجاد آلودگي صوتي آرامش ساكنان محله را برهم

صوتي را بر آرامش محـيط زنـدگي بـه    ، تأثيرات آلودگي 2ي قسمت : در ادامه3قسمت 
  كشد. تصوير مي
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فرستد تا ساكنان محله رو نيش بزند و  را به محله مي» چهمنبه«ي  : برفك پشه15قسمت
  اند. نسبت به هم بي تفاوت كند، در محله نظم بهم ريخته و همه به هم بي تفاوت شده

كنـد و از   جمـع مـي  را دور هـم   هـا ، عمو نوروز بچـه  15ي قسمت : در ادامه16قسمت
  خواهد براي جنگ با مشكل متحد شوند. مي  آنها

مجـازي بـدون نظـارت بزرگترهـا      ي كودكـان از فضـاي   : مـاجرا از اسـتفاده  21قسمت
  شود كه مشكالتي را در پي دارد. مي  شروع

وجـود آمـده، كـالس سـواد     ، براي رفع مشـكالت بـه  21ي قسمت  : در ادامه22قسمت
  شود.مجازي برپا مي

شود ، اعتـراض   : ماجرا از نارضايتي افراد از جايگاه و كار خود شروع مي23قسمت     
خواهد به جاي همسرش گندم  ها، براي مثال آقاي خوشحال ميجايي نقشو تمايل به جابه

كار شود و در نهايـت همـه بـه ايـن     در خانه باشد و گندم تمايل دارد در نانوايي مشغول به
  كاري سختي خودش را دارد.     رسند كه هر نتيجه مي

، شخصيت عمو پورنـگ را بـا كـودك    : كودك درون عمو پورنگ فعال شده27قسمت 
  درون فعال و يكي بدون كودك درون به نمايش مي گذارد.

  پردازد. به تعليم و تربيت كودك درون مي 27ي قسمت  : در ادامه28قسمت
شود و اتفاقاتي كـه   ل محله، آغاز مي:  ماجرا با دزديدن گوشي آقاي عزيز، بقا29قسمت

  دهد. در پي آن روي مي
مصـنوعي  تـوان بـه حافظـه    دهـد كـه نمـي    نشان مـي  29ي قسمت  : در ادامه30قسمت

  دليل عدم امنيت نبايد اطالعات خصوصي را به حافظه گوشي سپرد.كرد و به  اعتماد
گـان بـارتي درنظـر    شناختي اين مجموعه تلويزيوني رويكـرد رمز  نشانه منظور تحليلبه 

ي حاضر درآموزش كودكان از  گرفته شده است، تا بدينوسيله بتوان به ارزيابي تأثير مجموعه
  طريق فعالسازي فعاليتهاي عالي ذهن كودك در قالب فكري ويگوتسكي پرداخت.

  
  ها .تجزيه و تحليل داده5

پـردازد،   لبل ميبخش حاضر به بررسي كاربرد رمزگان بارتي در مجموعه تلويزيوني گل و ب
  گردد. ها ارائه ميها و رمزگان داستاناين بررسي در دو زير بخش رمزگان شخصيت
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  ها . رمزگان شخصيت1.5
ي سه نوع از انواع  شناختي شخصيتها در چارچوب رمزگان بارتي تنها در حيطه بررسي نشانه

ضمني و رمزگان گيرد: رمزگان نمادين، رمزگان معناي  صورت مي گانه رمزگان بارتي پنج
ارجاعي. به اين دليل كه رمزگان هرمنوتيك و رمزگان حوادث و ماجراها مرتبط با فـرم  

  و روايي داستان است.
يابـد،   هاي دوگانه سـامان مـي  از ميان سه رمزگان مرتبط، رمزگان نمادين در قالب تقابل

رفتـه در  كـار ي بـه  بدين لحاظ، در بررسي رمزگان نمادين شخصيتها بايد به تقابلهاي دوگانه
انتخاب شخصيتهاي داستانها توجه شود، براي مثال، تقابل بين دو جنس كه بارت در داستان 

ها اثر فردريش دورنمات به ) در تحليل داستان فيزيكدان1390سارازين و صفيئي و سالمي(
اي اند، رمزگان معناي ضمني شخصيتها در قالب داللتهـ عنوان رمزگان نمادين در نظر گرفته

) در 1387شده براي داستان قابل بررسي است، چنانكه صادقي (ضمني شخصيتهاي انتخاب
را داراي رمزگان معناي » سنگ«، »ابراهيم گلستان«اثر » خروس«شناختي داستان  بررسي نشانه

كند و رمزگان ارجاعي براي ارجاع به واقعيتـي فرهنگـي يـا     ضمني راندن شيطان معرفي مي
« در داسـتان » سـگ «تـوان بـه    هاي آن مـي  رود، از نمونه بيرون به كار مياجتماعي در جهان 
) 1393اشاره كرد كه ملك مرزبان و كريمي(» شهريار مندني پور«را اثر » بشكن دندان سنگي

) به 1384اند و به نقل از هجويري ( اي از رمزگان ارجاعي در اين داستان دانستهآن را نمونه
را براي ارجـاع بـه تمـايالت    » سگ«كه بسياري از بزرگان ادب اند  اين موضوع اشاره كرده

  اند.حيواني و پست نفس به كار برده
در قالـب  » گـل وبلبـل  «هاي مجموعه تلويزيـوني  هاي حاصل از بررسي شخصيت يافته

 ) ارائه شده است.   1رمزگان بارتي در جدول شماره (
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  ارجاعي  معناي ضمني  نمادين  
       عمو پورنگ

 √    √  بابا اياز

  √    √  مامان نياز
        نون خالي خور

     √  گندم

    √  √  آقاي خوشحال
   √  √  گلدون خان

      √  نازخاتون
  √  √  √  برفك

  √  √  √  عمو نوروز
   √   بلبل خان

    √ √  پروانه چمني
    √  حاال كار دارم

 : بررسي رمزگان بارتي در شخصيت بازيگران 1جدول شماره 

انگر رمزگـان نمـادين در نظـر    )، بيـ 1ارائـه شـده در جـدول شـماره (    هـاي   تحليل داده
خـان، گنـدم و    هاي بابـا ايـاز و مامـان نيـاز، نازخـاتون و گلـدون      شده در شخصيت  گرفته
خوشحال حاصل از تقابل بين دو جنس است، كه هر يك با وظايف خاص در داستان  آقاي

ين در انتخاب شخصيت برفك به عنـوان  كنند، عالوه بر اين رمزگان نماد نقشهايي را ايفا مي
ـ    ه عنـوان نمـاد خيـر و دوسـتي     نماد شرارت و دشمني در مقابل شخصيت عمـو نـوروز ب

گرفته شده است و در شخصيت پروانه چمني به عنوان نمـاد مسـئوليت پـذيري در      نظر  در
  مقابل حاالكاردارم به عنوان نماد بي مسئوليتي لحاظ شده است.

شـناختي   ن موضوع تأكيد مي نمايد كـه در بحـث تحليـل نشـانه    ) بر اي1393اسماعيلي(
بازيگران چهار موضوع از اهميت فراوان برخوردارند:نام بازيگران، انتخاب بازيگران، لبـاس  
و شيوه ي رفتار بازيگران. وي نام بازيگر را بيانگر شخصيت منفي يا مثبـت ، احساسـات و   

  اميال بازيگر مي داند.
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ي گل و بلبل و ايجاد رمزگان در  هاي داستانهاي محلهشخصيت اين موضوع در انتخاب
آنها كامال مشهود است، در بررسي اعمال رمزگان معناي ضمني شخصيتها ، آقاي خوشحال 

، در واقـع داللـت بـر    به عنوان نانواي محله با وجود كار سـخت از زنـدگي راضـي اسـت    
ي خود شخص خلق  وسيله دارد كه خوشحالي يك احساس رضايت دروني است كه به  اين
شود و ارتباطي با رفاه و ماديات ندارد، پروانه چمني، بلبل خان و گلدون خان به عنـوان   مي

محافظـت از محـيط زيسـت را     ي برقـراري نظـم و آرامـش و    افرادي در محله كـه وظيفـه  
هر دارند ، اسامي آنها بيانگر زيباييهايي از طبيعت افـراد ماسـت، لبـاس سـياه و ظـا       عهده  بر

برفك داللت بر ناپسند بودن شرارت و آزار ديگران و لبـاس و ريـش سـفيد عمـو نـوروز      
  داللت بر پسنديده بودن خير و كمك به ديگران است.

توان در انتخاب شخصيتهاي بابا اياز و مامان نياز براي ارجاع بـه   رمزگان ارجاعي را مي
كنند و شرايط دشوار را حـل   مي شخصيتهايي كه در فرهنگ ما خانواده را ايجاد كرده، حفظ

كنند ، عالوه بر اين، عمو نوروز ارجاع به شخصيتي دارد كه در فرهنگ مـا پيـام    و فصل مي
ها است و در مقابل برفك ارجاع به موجودي شيطاني دارد كـه در  آور بهار، شادي ودوستي

 هاست. فرهنگ ما منشأ شر و بدي

  
  ها . رمزگان داستان2.5

تفكيك به بررسي انواع رمزگانهاي به كاررفتـه در هـر يـك از داسـتانهاي     در اين بخش به 
ها در هايي از هريك از اين رمزگانشود و نمونهمجموعه تلويزيوني گل و بلبل پرداخته مي

  شود.ها ذكر ميداستان
  قسمت اول: 

  √رمزگان حوادث و ماجراها:  ـ
شـود، در  پورنگ وارد پارك ميدهد. عمو اي از اتفاقات در يك توالي روي ميمجموعه

ي آقـاي  رود، اجناس مغـازه سازد، به محله ميها را مصدوم ميبازي فوتبال تعدادي از بچه
  گذارد، نون خالي خور را فريب مي دهد و .....عزيز را به حراج مي

  √رمزگان هرمنوتيك:  ـ
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 ياز آنجا كه عموپورنگ شخصيت محبوب و مورد توجـه كودكـان در ايـن مجموعـه    
تواند ايجـادگر يـك   زند ، ميتلويزيوني است، رفتاري كه در اينجا از اين شخصيت سر مي

  گردد.معما در ذهن بيننده باشد كه در پايان داستان پاسخ اين معما ارائه مي
  √رمزگان معناي ضمني: ـ

در واقع دست زدن شخصيت مثبت داستان به رفتارهـاي ناپسـند و در نهايـت معرفـي     
خود را به شكل و ظـاهر شخصـيت مثبـت در آورده ، نـوعي رمزگـان      شخصيت منفي كه 

  گذاري معناي ضمني جهت آموزش كودك است.
  √رمزگان نمادين: ـ

- شخصيت برفك در مقابل عموپورنگ واقعي نوعي رمزگان گذاري نمادين را ارائه مي

  دهد.
  √رمزگان ارجاعي: ـ

  خانواده. استفاده از شخصيتهاي معمول كه در يك محله و  همچنين اعضاي
  قسمت دو و سه :

  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ
گوشـت و ....  اين داستان با موضوع آلودگي صـوتي، بـا صـداي جـارو برقـي، چـرخ       

شود، هريك از شود، پس از آن شخصيت برفك در قالب بوق فروش وارد محله مي مي  آغاز
زنـد و .... در  مـي  هـم خرد ، آلودگي صوتي محله آرامش محله را از بهبچه ها يك بوق مي
  شود كه كار برفك شخصيت منفي داستان بوده است.نهايت مشخص مي

     ×رمزگان هرمنوتيك: ـ
 √رمزگان معناي ضمني:  ـ

  زند. بوق داراي داللت ضمني انواع آلودگي صوتي است كه آرامش را بر هم مي
  √رمزگان نمادين:  ـ

  سكوت و صداي بوق ، آرامش و بي آرامشي
  √رمزگان ارجاعي:  ـ

رود و اثـر آن در  بوق براي ارجاع به آلودگي صوتي به عنوان موضوع داستان به كار مي
  رود.به هم ريختن آرامش محله جهت آموزش به كار مي

  قسمت پانزده و شانزده:
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  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ
كند كه نيش آن افراد محله را نسبت بـه هـم   اي را وارد محله ميشخصيت برفك ، پشه

سازد ، گلدون خان نسبت به فرزنـدان خـود، گنـدم خـانم نسـبت بـه آقـاي        ت ميبي تفاو
خوشحال ، ناراحتي خانم چمني به رييس شوراي محله از اوضاع ، اسـتعفاي او ، انتخـاب   

و .....در   "حـاال كـار دارم   "به عنوان رييس شوراي محلـه ، وعـده هـاي     "حاال كار دارم"
جمع مي شوند و با كمك عمونوروز به منشأ مشكل نهايت بچه ها و عمو پورنگ  دور هم 

  كنند.را پيدا مي
  √رمزگان هرمنوتيك: ـ

شود و در نهايت پاسخ اين بي تفاوتي افراد نسبت به هم به عنوان يك پرسش مطرح مي
  گردد.پرسش ارائه مي

  √رمزگان معناي ضمني: ـ
لي، مركز بازيهـاي  مانند سوپر با اجناس خارجي به جاي بقا "حاال كار دارم "هاي وعده

اي به جاي زورخانه، سوسيس كالباس به جاي ميـوه و .... بـه طـور ضـمني آمـوزش      رايانه
  دارد.مطلوب نبودن اين موارد را در پي

 √رمزگان نمادين: ـ
كند در مقابل پروانه رنگي رنگـي كـه   ي به من چه كه نيش آن بي تفاوتي ايجاد مي پشه

كند ، حاال كار دارم نماد بي مسئوليتي در مقابـل  د ميلمس بال آن مهرباني و محبت را ايجا
  خانم چمني.

  √رمزگان ارجاعي: ـ
تفاوتي به يكديگر به عنوان رفتاري ناپسند براي ارجاع به اين واقعيت اجتمـاعي كـه   بي

ي  تفاوتي افراد جامعه نسبت به هم وبه اوضاع جامعه باعث از بين رفتن نظم و سؤاستفاده بي
  .شود سودجويان مي

  قسمت بيست و يك ، بيست و دو
  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ

اند و با مطالـب غيرمجـاز   هاي گلدون خان بدون كنترل او وارد فضاي مجازي شدهبچه
خواهد و به كالس آمـوزش  اند، سپس گلدون خان از عمو پورنگ راهنمايي ميمواجه شده

  رود و ....فضاي مجازي مي
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  ×رمزگان هرمنوتيك:  ـ
  √معناي ضمني:رمزگان  ـ

ها بعد از مواجه با مطالب غيرمجاز در فضاي مجازي بيانگر آسـيب  شدن بچهحالت ميخ
  فكري و روحي آنهاست.

  √رمزگان نمادين: ـ
برفك با ايجاد مشكل و عمو نوروز با معرفي استاد دانشدان براي آموزش افراد محلـه و  

  افزايش سواد مجازي آنها.
  √رمزگان ارجاعي: ـ

  به عنوان فردي آگاه كه بايد به او مراجعه شود. استاد دانشدان
  قسمت بيست و سه

  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ
آقاي خوشـحال را  بـه     شود كهاز خانواده ي خود آغاز مي "حاال كار دارم"با شكايت 

شود  يدار كار خانه مكند، وي عهده جا كردن نقش خود با همسرش گندم خانم ميبهفكر جا
لـدون خـان بـه نازخـاتون     ي گلـدون خـان گ  رود، در خانـه بـه نـانوايي مـي   و گندم خانم 

دهد كه براي كمك به وي زماني كه در خانه است كارهاي بچه ها را انجام دهد، مي  پيشنهاد
رسند كه كار هـر كسـي سـختي خـود را دارد و ديگـري از      در نهايت همه به اين نتيجه مي

  آيد. ي آن بر نميعهده
   ×ك:رمزگان هرمنوتي ـ
  √ رمزگان معناي ضمني: ـ

ــن واقعيــت دارد در هرجامعــه  ــر اي ــراي هريــك از اشــخاص وظــابفي   ايداللــت ب ب
ي كـار   پردازنـد و هـيچكس از عهـده    هاي خود به انجام آنها ميشده كه با توانايي  مشخص

  آيد. ديگري برنمي
  
  √رمزگان نمادين: ـ

ديگر گلدون خان قدردان داند، از طرف آقاي خوشحال قدر زحمات همسر خود را نمي
  زحمات همسر خود است و در پي كمك به او.

 √رمزگان ارجاعي: ـ
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  وظايف افراد مختلف در جوامع مختلف.
  قسمت بيست و هفت و بيست هشت

  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ
ي اعضـاي  ي اكسير برفـك ، مواجهـه  بيرون آوردن كودك درون عمو پورنگ به وسيله

  غمحله با دو پوررنگ ، شلو
هاي كودك درون ، ..... و  از طرف ديگر عمو پورنگ بدون كـودك درون تحمـل   كاري

بچه ها  و سر و صداي آنها را نداشت و در نهايت برگشتن كـودك درون عموپورنـگ بـه    
  درون او و كنترل كردن آن به وسيله ي عمو پورنگ.

  √رمزگان هرمنوتيك: ـ
  وجود دو  پورنگ با رفتارهاي متفاوت.

  √ناي ضمني:رمزگان مع ـ
  نقش والدين در تربيت و كنترل كودكان.

  √رمزگان نمادين: ـ
  پورنگ با كودك درون و پورنگ بدون كودك درون

     ×رمزگان ارجاعي: ـ
  قسمت بيست و نه و سي

  √رمزگان حوادث و ماجراها: ـ
گرفتن گوشي موبايل آقاي عزيز توسط زورگيرهـا، خـاموش شـدن گوشـي ، نگرانـي      

ادن اطالعات بسيار مهم از جمله كـد خريـد بـراي بقـالي كـه در      اعضاي محله ،از دست د
د برفـك بـه عنـوان پيرمـردي كـه      گوشي ذخيره شده بود، شماره تماسهاي مورد نياز . ورو

  مي كند به دليل عدم استفاده از مغز سالم مانده، ....  ادعا
  √رمزگان هرمنوتيك: ـ
  √رمزگان معناي ضمني: ـ

گوشي ذخيره شده بـود بـه دنبـال از دسـت دادن      از دست دادن كد خريد بقالي كه در
گوشي ، بيانگر هرگونه اطالعات مهمي كـه در گوشـي ذخيـره شـده و  ممكـن اسـت در       

  صورت از دست دادن گوشي از دست برود.
  √رمزگان نمادين: ـ
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پيرمردي كه لرزش دارد و در درك و حتي حركات مشكل دارد به عنوان نماد فردي كه 
  نكرده است.از مغز خود استفاده 

  √رمزگان ارجاعي: ـ
  عدم امنيت گوشي، سپردن همه چيز به حافظه ي مصنوعي 
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 هاي مورد بررسي مجموعه : بررسي رمزگان بارتي در قسمت2جدول شماره 

كاربرد رمزگانهاي بارتي را در قسمتهاي مختلف مجموعـه تلويزيـوني    2جدول شماره 
اسـت، رمزگـان   گل وبلبل نشان مي دهد ، رمزگان حوادث و در تمامي قسمتها به كار رفته 

  هرمنوتيك تنها در سه قسمت به كار رفته است.
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ي ): نمودار بررسي ميزان كاربرد رمزگان بارتي در ساختار مجموعه تلويزيوني محله1نمودار شماره ( 
 گل وبلبل

به طور مقايسه اي ميزان كاربرد هريك از اين رمزگانها را در داده هـاي مـورد    1نمودار 
  دهد.بررسي نشان مي 

  
  گيري . نتيجه6

نظر به اهميت آموزش در دوران كودكي و با تأكيد بر نقـش تلويزيـون بـه عنـوان يكـي از      
مناسبترين و تأثيرگذارترين ابزارهاي آموزش،  در پژوهش حاضر به تحليل نشـانه شـناختي   

 "ي گـل و بلبـل  محلـه  "تعدادي از بخشهاي مجموعه ي تلويزيوني محبوب  و پر مخاطب
 5شد. رمزگان بـارتي شـامل مجموعـه    در قالب رمزگان بارتي پرداخته 2بكه ي محصول ش

اجتمـاعي مثـل آداب و    هايموضـوع  آمـوزش نوع رمزگان هسـتند. هـدف ايـن مجموعـه     
هاي اخالقي، روحيه پهلواني و كمك به همنـوع، فرهنـگ شهرنشـيني و مطالعـه و     مراعات

  ت. اس رفتارهاي اجتماعي درست به كودكان وكتابخواني 
) فعاليتهاي عالي ذهني كودك زمـاني آغـاز مـي شـود كـه      1981طبق نظر ويگوتسكي(

تصويري از جهان پيرامون در ذهن كودك ايجاد شود، يعني كودك بتوانـد خصوصـياتي از   
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ين بسـنجد، مقايسـه كنـد و بـه     هـاي پيشـ  ها را در ذهن انتزاع كند و آنها را با تجربهمحرك
ها را انتزاع بكنـد و هـر قـدر    ر كودك بتواند بهتر خصوصيتبرسد. بي ترديد، هر قد  نتيجه

اي بـا سـاير   ي چنـد گانـه  ها را در رابطهبهتر بتواند عوامل غيرضروري را كنار بزند و پديده
آورد. و اين ممكن نيست مگـر  تري از آنها به دست ميها بنگرد، امكان شناخت دقيقپديده

بر مفاهيم. كودك وقتي مـي توانـد بـه مفـاهيم      در پرتو تفكري مفهومي يعني تفكري مبتني
ها را انتزاع كند و سپس آنها را در مـواردي كـه فراتـر از    دست يازد كه خصوصيات محرك
ها براي دست يافتن به اين هدف رو يكي از بهترين شيوهتيررس اوست، به كار گيرد. از اين

آمـوزش از طريـق ايـن     رمزگذاري مفاهيم مورد نظر است، براي بررسـي ميـزان اثربخشـي   
هـاي  پـردازي و همچنـين نشـانه   رفته در شخصـيت هاي به كاري تلويزيوني نشانهمجموعه

هـاي بـارتي در   داستاني با رمزگان بارتي ارزيابي شد، نتايج حاكي از اين است كـه رمزگـان  
اسـت و مسـير درسـت در    شـده كار گرفتهها بههاي داستانها و شخصيتريزي داستان طرح
هاي ذهني كودكان و آموزش مفاهيم مـورد نظـر بـه آنهـا در ايـن      سازي فعاليتفعال جهت

- ي قابل توجه اينكه اشكاالتي كه در طراحي ساير مجموعهمجموعه اتخاذ شده است، نكته

) در 1389هاي تلويزيوني پرمخاطب كودك از سوي محققاني از جمله محمدزاده وحدتي (
ي كـاله  )در رابطـه بـا مجموعـه   1396اني و همكـارانش ( ي فيتيله و رمضرابطه با مجموعه

شوند پردازي و طرح داستانهاي اين مجموعه يافت نميمطرح شد، در شخصيت 91قرمزي 
اي موفق در آموزش كودكان به شـمار آورد  توان اين مجموعه را مجموعهواز اين حيث مي

ون نگراني كودك مجاز است به دارد و هم بدميكه هم ذهن كودك را به فعاليت وانتزاع  وا
) مفاهيم در ذهـن  1969ي گربنر(مخاطب پرمصرف اين مجموعه تبديل گردد و طبق نظريه

  .يابداو جاي گرفته و به شناخت ارزشهاي مقبول اجتماعي و اخالقي دست مي
  
  نامه كتاب

 ). ساختار و تأويل متن،تهران: نشر مركز.1370احمدي، بابك (

). از نشانه هاي تصويري تا متن به سوي نشانه شناسي ارتبـاط ديـداري، تهـران:    1381احمدي، بابك ( 
  نشر مركز.

شناختي ارتباط غيركالمي  اي از ويژگيهاي نشانه ). بررسي خوانشهاي معنايي پاره1386اسحاقي، مهديه (
  شگاه زاهدان.دانشجويان كرماني، پايان نامه كارشناسي ارشد، سيستان بلوچستان: دان
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اي از ويژگيهـاي   خـوانش معنـايي پـاره   "). 1393اسحاقي، مهديه؛ آهنگر، عباسعلي و جهانگيري، نـادر( 
، 1، زبـان و زبانشناسـي، سـال نهم،شـماره    "شـناختي ارتبـاط غيركالمـي دانشـجويان كرمـاني      نشانه
  .49- 75.صص17پياپي

ي تصـويري و ارائـه  در تحليـل متـون   نقد و بررسي روشهاي كـاربردي "). 1393الدين.(اسماعيلي، رفيع
  . 63- 91. صص8دوم شماره چهارم.پياپي ، عيارپژوهش در علوم انساني، سال"الگوي مناسب

  ).  عناصر نشانه شناسي، مجيد محمدي،تهران: الهدي.1370بارت، روالن (
  ).امپراتوري نشانه ها،ناصر فكوهي،تهران: نشر ني.1384بارت، روالن (

ساله درباره ميزان تماشاي تلويزيون  9تا  3نظرسنجي از والدين داراي فرزند  ).1385( .خضريان، عاطفه
  .پژوهش مركز تحقيقات صداوسيما، توسط فرزندشان در فصل تابستان

آبـادي، احسـان و   پور، محمود؛ شريعتي نجـف حسني، شهره؛ عابديني، نصير؛ عليرمضاني، فاطمه؛ شيخ
فصـلنامه علمـي ـ تخصصـي كـودك،      . "91ررسي كاله قرمزي نقد و ب" ).1391فانيدپور، حسن. (
  .156- 180سال دوم شماره دوم. صص  ،نوجوان و رسانه
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