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خانــواده در کنــار هــم جمــع شــده اند و ســریال معــروِف 
شــبکه رســانه  ملــی را تماشــا می کننــد. داســتان ســریال 
پیــش رفتــه و در نقطــه حساســی از فیلــم، کودکــی زیبا، 
ــام  ــا تم ــد ی ــه می زن ــی ک ــا حرف های ــده و ب ــر ش ظاه
ــا را  ــرده، آنه ــا خــاک یکســان ک ــم را ب بزرگتر هــای فیل
مســخره کــرده، مخاطــب را می خندانــد، یــا بزرگتــری را 
در حــق جمــع تمــام کــرده و بــا اظهــار نظرهــای ریــش 
ســفیدانه مشــکالت بزرگترهــای بــه ظاهــر کلــه پــوک را 

ــد.  ــل می کن ح
کلیشه ســازی شــخصیت های کودک-بزرگســال یــا 

ضدهنجــار، در ســریال های مطــرح تلوزیــون ســؤال 
ــم می خواهــد از نویســنده فیلمنامــه  ــز اســت. دل برانگی
ــم  ــودت ه ــودک خ ــی ک ــازه می ده ــا اج ــم آی بپرس
همچــون شــخصیت کودکــی کــه طراحــی کــرده ای و به 
خــورد مخاطــب خانوادگــی می دهــی در زندگــی واقعــی 

شــما ایفــای نقــش داشــته باشــد؟ 
ــودک در  ــخصیت های ک ــی ش ــرار بزرگنمای ــئله تک مس
ــت  ــرف راس ــان ح ــی، هم ــریال های خانگ ــا و س فیلم ه
ــرای  ــروا ب ــا اســتفاده از کــودکان بی پ را از بچــه بشــنو ی
ــز  ــریال های طن ــیرینی س ــنی ش ــردن چاش ــتر ک بیش
دیگــر عنصــر جــدا نشــدنی از فیلمنامه هــا شــده اســت. 
در همیــن راســتا نگاهــی می اندازیــم بــه شــخصیت های 
کــودک در ســریال های معــروف  چنــد ســال گذشــته:

 

کودکان سریال ها، از شخصیت پردازی تا شخصیت سازی

نسترن خاني
کارشناسی ارشد  مدیریت رسانه
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عرشیا  )سریال شمعدانی( 
ارشــیا، کوچکتریــن بازیگــر ســریال اســت کــه توانســت 
ــه خــود جلــب کنــد.  توجــه بســیاری از مخاطبــان را ب
شــخصیت تعریــف شــده از او کــودک بــی ادب لجبــاز و 
فضــول اســت کــه بــا حاضرجوابی هــا، رفتارهــای خــارج 
از هنجــار خانــواده مخاطبــان را می خندانــد، کودکــی که 
ــزرگ خــود  ــدر و پدرب ــه بزرگترهــای جمــع، حتــی پ ب
بی احترامــی می کنــد، خانــواده ی عمــه ی خــود را بارهــا 
و بارهــا بــه ســخره می گیــرد و در بخش هــای بســیاری 
از فیلــم دانــش بیشــتری نســبت بــه جمــع از خــود بــه 
ــی از  ــون یک ــی همچ ــه نوع ــذارد. او را ب ــش می گ نمای
بچه هــای پــرو و بــی ادب فامیــل طراحــی کــرده انــد کــه 
گاه گاهــی بــا انجــام کارهایــش حــرص مخاطبــان را نیــز 

در مــی آورد. 
 

هاله شرافت )سریال هیوال(
او نیــز بــه نوعــی کوچک تریــن 
ســریال  در  نقــش  دارای  بازیگــر 
نمایــش خانگــی هیــوال اســت، او 
کــم ســن ترین عضــو خانــواده 
ــان  ــا بی ــه ب ــت ک ــرافت اس ش
ســنگین،  دیالوگ هــای 
عمیــق و طِنــز تلــخ خــود 
تــار و پود بنیــاد خانوادگی 
خــود و در اصل فیلمنامه، 
ــرافت  ــوم ش ــا و مفه معن
را زیــر ســؤال می بــرد. 
او پــدر، مــادر و مادربــزرگ، 

ــای  ــه ی بزرگتره ــی هم ــه نوع ــدری و ب ــّد پ ــرادر، ج ب
ــا و  ــرد آن ه ــد و عملک ــا نق ــا و باره ــه را باره مجموع
ارزش هــای اجتماعــی را بــه راحتــی زیرســؤال می بــرد . 

 
بهروز )سریال پایتخت (

بهــروز نیــز کوچکتریــن بازیگــر در ســریال مطــرح 
و پــر مخاطــب پایتخــت اســت، او کوچکتریــن 
فــرد خانــواده ی معمولــی بــه حســاب می آیــد 
کــه هیــچ یــک از افــراد خانــواده را به حســاب 

بــه  نســبت  او  بی احترامی هــای  نمــی آورد، 
خانــواده اش و بزرگترهــا بارهــا و بارهــا در طــول 
ســریال ) مجموعــه پایتخــت6( تکــرار شــد. تــا 
ــا درگیــری یکــی  جایــی کــه در قســمت های ب
از افــراد خانــواده و یــا بی ادبی هــای مکــرر 
ایــن شــخصیت بــه خانــواده اعتــراض بعضــی از 

مخاطبــان را برانگیخــت. 
 

پوریا و پریا )دودکش( 
ــودکان  ــوان ک ــه عن ــز ب ــا نی ــا و پری پوری

ســریال دودکــش، نقــش خواهــر بــرادری ایفــا 
می کردنــد کــه البتــه درس خــوان و مهربــان بودنــد امــا  
بخــش مــورد توجــه در ایــن ســریال ایــن بود کــه تمامی 
ــز ســریال مضحــک  ــت طن ــا توســط ماهی ــر ه بزرگ ت

ــن دو در  ــتند و ای ــتباهاتی هس و دارای اش
جــای جــای ایــن ســریال بــا بیــان منطقی 
و دیدگاه هــای بخرادانــه در حل مشــکالت 

حضــور پیــدا کــرده و نشــان می دهنــد 
کــه چقــدر می تواننــد 
بیشــتر از بزرگترهــای 

ــار  ــد و اظه ــواده بدانن خان
نظــر داشــته باشــند 
ــود  ــه خ ــی ک ــا جای ت
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ــه  ــه ی بزرگان ــم و توج ــه فه ــن هم ــا از ای ــر ه بزرگت
کــودکان تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد و ســعی در حفــظ 

ــد.  ــا برآین ــه بزرگتره ــرام ب ــی و احت ــم خانوادگ حری

حمید )برادر حبیب در سریال لیسانسه ها(
ســریال لیسانســه هــا و یــا فــوق لیسانســه هــا، ســریال 
محبوبــی بــود کــه در تمــام بخش هــای فیلــم، در طــول 
تمــام قســمت های فیلمنامــه، همــه دارای خطــا، اشــتباه 
و مشــکالت رفتــاری بســیاری هســتند، جــز یــک کودک 
6 یــا 7 ســاله بــه نــام حمیــد، تنهــا او اســت که بیشــتر از 
همــه می فهمــد، بهتــر از همــه تحلیــل می کند و بســیار 
ــا اســت. مقایســه ی ســطح  ــؤدب و دان ــه ســنج، م نکت
شــعور حمیــد بــا حبیــب، یکــی از شــخصیت های اصلی 

ایــن فیلــم، در طــول ســریال بارهــا اتفــاق افتــاد.
 

کاوه )سریال زیرخاکی (
ــت  ــعی داش ــه س ــود ک ــده ب ــی ش ــوری طراح کاوه، ط
مجموعــه ای از خاطــرات، بازی هــا و شــیطنت های 

کــودکان دهه هــای 40 و 50 را بــه 
نمایــش بگــذارد، کاوه نیــز جــزو 
کــه  اســت  ســریالی  کــودکان 
ــه خــود جــذب کــرد،  مخاطبــان را ب

نقــش او در ســریال نیــز نمایانگــر فهم، 
ــاالی کــودک نســبت  دقــت و هــوش ب
ــود. او  ــواده ب ــه ی اعضــای خان ــه هم ب
در بخش هــای متعــددی رفتارهایــی 

ــی داد و در  ــان م ــدر را نش ــه پ ــی ب ــر بی احترام نمایانگ
بخش هــای بیشــتری بــا اظهــار نظرهــای بزرگانــه خــود 

ــرد.  ــب می ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــه مخاطب توج
ایــن شــخصیت ها را در نظــر داشــته باشــید بــه همــراه 
این کــه بدانیــد توجــه کــودک بــه تلویزیــون بــه میــزان 
ــی  ــریال خانوادگ ــه س ــبت ب ــواده نس ــه خان ــی ک توجه
ــاط دارد،  ــد ارتب ــا میکنن ــرح ایف ــخصیت های مط و ش
همچنین کودکان از شــخصیت های ســریالی کــه والدین 
ــد تأثیــر  ــه آن هــا توجــه بیشــتری نشــان داده ان خــود ب
بیشــتری می پذیرنــد. بچه هــا از شــخصیت های کودکــی 
کــه بــا آن بــه واســطه تلویزیــون مواجــه می شــوند یــک 
تصویــری در ذهنشــان درســت می کننــد، تصویــری کــه 
هــم خاطــره آن هــا را می ســازد و هــم شــکل و شــمایل 
ــده  ــا و آین ــان، دنی ــه خودش ــا را نســبت ب ــرش آن ه نگ
تعییــن می کنــد. بنابرایــن، از طریــق تجربه کــردن روش 
ــد  ــه دســت می آورن نمادینــی کــودکان ایــن امــکان را ب
تــا آن دســته از مهارت هــای الزم فکــری را کســب کننــد 
ــا تأثیــر بیشــتری از طریــق آن  کــه موجــب می شــود ب

ــد.  ــاد بگیرن رســانه ها ی
کــودک نســبت بــه تلویزیــون، هــم فّعــال اســت و هــم 
ــه تلویزیــون ایــن توانایــی را  منفعــل. کــودک نســبت ب
دارد کــه گزینشــی برخــورد کنــد. ذهــن انســان در دوران 
کودکــی و نوجوانــی کامــال تأثیرپذیــر اســت و بــه راحتی 
ــا  ــه مســتقیم کــودک ب شــرطی می شــود. اولیــن تجرب
تلویزیــون، عمومــاً از دو ســالگی شــروع مــی شــود؛ ابتــدا 
ــاری و در  ــه صــورت اختی ــد ب ــدی، بع ــه صــورت تقلی ب
ــر می شــود. در ســن  ــت، در ســه ســالگی انتخاب گ نهای
ــی  ــتگی و ارجحیت ــوالً دل بس ــودک معم ــالگی، ک 6 س
ــاد  ــی در وی ایج ــای تلویزیون ــورد برنامه ه ــوی در م ق
می گــردد بــه عقیــده ویلبــر شــرام در کتــاب تلویزیــون 
در زندگــی کودکان:»کــودکان از طریــق تلویزیــون، درباره 
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خــود، زندگــی خــود، چگونگــی رفتــار در شــرایط گوناگون، 
و چگونگــی برخــورد بــا مشــکالت خانوادگــی و شــخصی، 
چیزهــای زیــادی می آموزنــد و ایــن اجتماعی شــدن از 
ــون و  ــه ویژگی هــای تلویزی ــا توجــه ب ــون ب ــق تلویزی طری

کــودک، از هــر چیــزی نافذتــر اســت.«
ــاره  ــودکان درب ــای ک ــه باوره ــکل دهی ب ــون در ش تلویزی
زندگــی خانوادگــی، نقــش مهمــی دارد. تلویزیــون مفاهیــم 
ــف  ــودکان تعری ــه ک ــدگان از جمل ــرای بینن ــواده را ب خان
ــا  ــی ورزد ی ــد م ــی تأکی ــای خاص ــر ارزش ه ــد و ب می کن
برخــی از مســائلی کــه بــرای اعضــای خانــواده )دختــران و 
پســران( مهــم هســتند، بــه بیننــدگان ارائــه می کنــد. در 
ایــن بیــن، کــودک نقش هــای خانوادگــی خــود را در خالل 
برنامه هــای تلویزیــون می یابــد. بنابرایــن، تلویزیــون بــه یک 
ــی  ــای خانوادگ ــواده و نقش ه ــده خان ــش دهن ــا، نمای معن
)نقــش مــادری، پــدری، خواهــری، بــرادری و روابــط بیــن 
ــودکان  ــوزد. ک ــا را می آم ــودک آن ه ــه ک ــت ک ــا( اس آنه
ــی  ــای تلویزیون ــای برنامه ه ــا تماش ــه ب ــر اینک ــالوه ب ع
تقلیــدوار، دســت بــه تشــکیل گروه هــای همســاالن 

ــز  ــون نی ــد، وجــود خــود تلویزی می زنن
موجــب تقویــت ایــن بعــد از زندگــی 

کــودک می گــردد.
بــه  کــودکان  اجتماعی شــدن 
ــن  ــون، یکــی از مهمتری وســیله تلویزی
موضوعــات قابــل توجــه بــرای طراحــی 
شــخصیت های کــودک در فیلــم و 
ــی اســت. بدیهــی  ســریال های تلوزیون
برنامه هــای  کــودکان  کــه  اســت 
خانوادگــی بزرگســاالن را در خانــه 
تماشــا می کننــد. ایــن مواجــه بــا 
بــه  می توانــد  خانوادگــی  تولیــدات 

نحــوی غیرطبیعــی تأثیــر محیــط زندگــی 

بزرگســاالن را بــر کــودک تســریع بخشــد و او را بــه اجبــار 
بــه نوعــی بلــوغ زودرس بکشــاند؛ بلوغــی کــه ویژگی هــای 
ــرد  ــاالن، رویک ــه بزرگس ــاد ب ــدم اعتم ــردرگمی، ع آن س
ســطحی بــه مســائل بزرگســاالن اســت. افزایــش بی حــد 
حــوزه ی ورود دخالت هــای کــودکان در مســائل خانوادگــی 
از آســیب های ایــن مــدل بازنمایــی کــودکان در تلوزیــون 

ــت. اس
تحلیــل و بررســی شــخصیت پــردازی کــودکان در 
ســریال های خانگــی، مســئله ی پیچیــده و قابــل بحث تری 
اســت، امــا غــرض از بیــان ایــن محــدود عرایــض این اســت 
ــه عنــوان دغدغه منــدان حــوزه رســانه یــک ســؤال  کــه ب
جــدی مطــرح شــود کــه چــه باعــث شــده کــودکان را در 
خانواده هــای ایرانــی این گونــه بــه تصویــر بکشــند و یــا در 
قالــب طنــز در ایــن حــد بی پــروا و ضــد هنجــار نمایــش 
بدهنــد؟ حتــی اگــر واقعیــت بدتــر از تصویــر باشــد، چقدر 
ــرای واحــد  ــوع نمایش هــای تکــراری از کــودکان ب ــن ن ای

ــه خواهــد داشــت؟  ــی ادام ــای ایران خانواده ه
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بمبی که بی صــدا می کشــد

فضــای مجــازی و بخصــوص اینســتاگرام  عصــر 
جدیــدی از ارتباطــات و روابــط اجتماعــی در دنیــای 
ــرت آوری  ــور حی ــت و به ط ــم زده اس ــروزه را رق ام
ــان  ــار مخاطب ــریع در اختی ــیع و س ــی وس اطالعات

قــرار می دهــد.
فضایــی کــه عــالوه بــر آگاه ســازی، آمــوزش و 
اطالع رســانی ســریع؛ بــدون داشــتن ســواد رســانه ای 
ــد. ــم باش ــرب ه ــاک ومخ ــیار خطرن ــد بس می توان

ــه  ــازی ب ــای مج ــه فض ــذری ب ــر گ ــا اگ ــن روزه ای
خصــوص اینســتاگرام داشــته باشــیم بــه مــواردی 

ــه  ــا هیچ گون ــه تنه ــه  ن ــم ک برخــورد می کنی
ســنخیتی بــا فرهنــگ مــردم ایــران ندارند 
بلکــه فرهنگــی را رواج و تبلیــغ می کننــد 

ــای ایرانی-اســالمی را  ــاد خانواده ه ــه بنی ک
ــه شــدت مــورد تهدیــد قــرار می دهنــد. ب

ــی  ــه و گاه ــی آگاهان ــه گاه ــدی ک تهدی
ناآگاهانــه امــا بــا تقلیــد کورکورانــه از 
ــه  ــزی ب ــغ تی ــد تی ــرب همانن ــگ غ فرهن
ــاده  ــی افت ــای ایران ــاد خانواده ه ــان بنی ج
ــل از  ــاید قب ــه ش ــی ک اســت، خانواده های
ورود بــه فضــای مجــازی هرگــز فکــر آن 
ــده ای در  ــن آین ــه چنی ــد ک را نمی کردن

ــد. ــا باش ــان آن ه ــار جوان انتظ
حــاال ســؤال اینجاســت اینســتاگرام 
ــا را  ــاد خانواده ه ــور بنی ــه و چط چگون

می کنــد؟  تهدیــد 
جــواب ایــن پرســش را بــا دیــدن فضای 

ــوص  ــه خص ــازی ب ــر مج ــی در و پیک ب

ــا  ــه ب ــتاگرامي ک ــت. اینس ــوان یاف ــي  ت ــتاگرام م اینس
ــا  ــام دوربیــن مخفی هــا و ی ــه ن ســاخت محتواهایــي ب
ــوور،  ــش فال ــرای افزای ــه ب ــی ک ــی طنزپردازی های حت
روابــط دختــر و پســر را عــادی جلــوه می دهنــد؛ 
نوعــی بیگانگــی خطرنــاک فرهنگــی بــه وجــود آورده 

اســت.
ــی و بــدون  ــا بــه صــورت تدریج این گونــه محتواه
ــا متوجــه آن باشــند، ســبب  ــرد و خانواده ه ــه ف این ک
بیگانگــی و خــود فراموشــی و بــی هویتــی می گردنــد.

بیگانگــی  کــه در آن نــوع محتــوا هایــی ماننــد 
پوشــش های زننــده و دور از عــرف، زندگــی مرفــه دور 
از واقعیــت، تجمــل گرایــی، عــادی جلــوه دادن  روابــط 
دختــر و پســر، همســرگریزی و خیانــت هــای از ایــن 

ــج مــی دهنــد. قبیــل  را تروی
ــب و  ــدن، مخاط ــه ش ــل از متوج ــه قب ــی ک ترویج
ــیار  ــای بس ــن فض ــه ای ــان ب ــا چن ــواده ه خان
ــد  ــی کنن ــدا م ــاد پی ــل  اعتی ــق و طوی عمی
ــد هویتــی واز خــود بیگانگــی  کــه دچــار چن
مــی شــوند کــه راه برگشــت آن خیلــی ســخت 

ــت. ــن اس ــر ممک ــی غی وگاه
دنیــای  کــه  معضالتــی  از  دیگــر  یکــی 
اینســتاگرام دارد، دزدی بزرگــی اســت کــه 
ــه خصــوص  ــردم و ب ــزار از م ــرم اف ــن ن ای
ــاید  ــه ش ــد. دزدی ای ک ــا می کن جوان ه
ــر و توهمــی  ــا تخدی ــا ب عیــان نباشــد ام
کــه در مخاطــب ایجــاد می کنــد، وقــت 
می بــرد  تــاراج  بــه  را  او  گران بهــای 
و دوره شــکوهمند جوانــِی فرزنــدان 
ــه مســلخ  ــگاه خــود ب ــران را در قتل ای
ــی  ــت گذران ــا وق ــاعت ه ــرد. س می ب
ــر، اراده  ــی در و پیک ــن فضــای ب در ای
اندیشــه و فکــر و  و همــت تولیــد 
ــش  ــل و کوش ــه عم ــتن ب ــت بس قام

سید علی مالنوروزی
کارشناسی ارشد  روزنامه نگاری

ذوالفقار دیودل
کارشناسی ارشد  روزنامه نگاری
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ــر  ــر پیک ــرای کســب روزی حــالل را می کشــد و ب ب
ــه ای  ــلمان فاتح ــن نامس ــی، ای ــوان ایران ــان ج بی ج

هــم نمی خوانــد.
 15 فیلم هــای  و  کوتــاه  قرائت هــای  بــه  حــب 
ثانیــه ای، ُمشــتی ذائقــه ســطحی و نگــران را ایجــاد 
ــتان ها  ــی از داس ــا انبوه ــه ب ــه در مواجه ــد ک می کن
هنــوز نتوانســته بــه انتهــا برســد. بمبــاران اطالعــات 
ــز  ــده، مغ ــر بی فای ــا و تصاوی ــاد فیلم ه ــم زی و حج
انســان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و چیــزی 
بــه معنــای حافظــه بلنــد مــدت را در ذهــن انســان 
بحــر  بایــد  کــه  حافظــه ای  می کنــد.  متالشــی 
ــود  ــه وج ــبت ب ــراد نس ــرش اف ــش و نگ ــق بین عمی
هســتی و بلنــدای قلــه ی دانــش و معرفــت و بصیــرت 
ــن ظرفیــت وجــودی هــر  ــا اینســتاگرام ای باشــد. ام
ــی  ــرای او باق ــی هــم ب ــد و ارزن ــه می کن انســان را ل

نمی گــذارد.
ــی را در  ــهوت خودنمای ــدن و ش ــده ش ــه دی ــاز ب نی
انســان ها بیــدار می کنــد و عطــش الیــک و کامنــت 
ــانی  ــدازد. انس ــات می ان ــرف مخلوق ــان اش ــه ج را ب
ــردن،  ــدام ک ــرض ان ــهوِت ع ــش ش ــن آت ــه در ای ک
ــروش  ــد، از ف ــه نمی زن ــی ک ــه کارهای ــه چ دســت ب
دیــن و ایمــان و حیــا و حجــاب گرفتــه تــا توهیــن و 

ضــرب و جــرح خــود و دیگــران. 
ــر و  ــی از تصاوی ــا دنیای ــه ب ــه در مواجه ــی ک مخاطب
ــای  ــه دنی ــود را ب ــگ، خ ــوش آب و رن ــای خ فیلم ه
و  تذکــر  بــدون  و  می ســپارد  تخدیــر  و  غفلــت 
ــای  ــا، از لذت ه ــی دنی ــی های واقع ــه خوش ــه ب توج
ــور  ــای مجــازی خــود کیف ــی دنی برســاخته غیرواقع
لذتــی  غــذا  مــزه  و  واقعــی  از طعــم  می شــود. 
ــان دادن آن  ــیدن و نش ــه رخ کش ــا از ب ــرد ام نمی ب

ــود. ــش آب می ش ــد در دل ــران، قن ــه دیگ ب
در دنیایــی از برســاخته های رســانه ای اینســتاگرامی 
دیگــر کــم کــم طعــم و مــزه واقعــی زندگــی کــردن 
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــر تنه ــرد و دیگ ــی ب ــاد م را از ی
ــفر  ــه س ــازی ب ــین های مج ــویق ها و تحس ــه تش ب
ــه  ــی ک ــرد. لذت ــت می گی ــی رود و عکــس از طبیع م

ــدن  ــرد از خری ــر می ب ــن تصاوی ــر ای ــن فخ از فروخت
ــرد. ــل نمی ب ــاک آن مح ــوای پ ه

ــای  ــن دنی ــرد را در ای ــه ف ــی ک یکــی دیگــر از خطرات
ــر ســوادی اســت کــه  ــد، فق ــد می کن بی نظــارت تهدی
مخاطــب نمی فهمــد نــدارد؛ ســوادی کــه درســت 
ــداف  ــانه و اه ــد و رس ــح ده ــه او توضی ــط را ب و غل
ــداری را داغ  ــرد ُمهــر طرف رســانه ها را او بشناســاند. ف
ــن  ــا در ای ــوزاند ت ــود را می س ــمان خ ــد و چش می کن
ــل هــم أزل«هــا جــا  ــه از مســابقه »ب تقلیــد کورکوران
نمانــد. آگاهــی را بــه بهــای انــدک بــه صفحــات زرد و 
ســیاه مجــازی می فروشــد تــا کمــی از مــواد حماقــت 

ــد.  مصــرف کنــد و در خمــاری حقیقــت بمان
ــای مربوطــه  ــد ســازمان ها و نهاد ه ــه بای اینجاســت ک
بــه خصــوص وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، وزارت 
ارتباطــات و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا 
ــد و  ــا را رص ــن فض ــری، ای ــتر و جدی ت ــارت بیش نظ

ــد. ــرل کنن کنت
و  صداوســیما  و  وپــرورش  آمــوزش  همچنیــن    
اندیشــه و اخــالق خانواده هــا  رســانه های دلســوز 
می تواننــد بــا آمــوزش و آگاه کــردن مــردم و خانــواده 
ــن  ــه از ای ــانه ای جامع ــواد رس ــردن س ــاال ب ــا و ب ه
آینــده  برنامه ســازان  کننــد.  پیشــگیری  خطــرات 
ــن  ــه فکــر جایگزی ــد ب ســازمان صــدا وســیما هــم بای
کــردن محتــوای مناســب بــا فرهنــگ ایرانی-اســالمی 

باشــند. رســانه ها  در 
ــیم  ــر باش ــیار ت ــه بایدهوش ــم ک ــی گویی ــر م در آخ
ــری  ــتاگرام خط ــازی و اینس ــای مج ــر فض ــه خط ک
اتــم   بمــب  از  باالتــر 
خانواده هــای  بــرای 

. ســت نی ا ا یر ا
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صدا و سیمـا نقش اولــی تنهـا یا منفعـل؟!

ــان ســال ۹۸ نمایانگــر  ــد کشــور در پای ــزان تول »می
ــک درصــد اســت«. ــر از ی ــه کمت ــت ب ــد جمعی رش

ــه گزارشــی  ــا ارائ ــی انقــالب فرهنگــی ب شــورای عال
ــار دیگــر زنــگ خطــر  ضمــن بیــان ایــن مطلــب ، ب
وضعیــت جمعیتــی کشــور را بــه صــدا در آورد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در بلنــد مــدت  براســاس  پیــش 
ــل متحــد در  ــاي ســال ۲010 ســازمان مل ــي ه بین
ــر  ــاروري ب ــش ب ــي کاه ــد کنون ــه رون ــورت ادام ص
ــا  ــران ت ــت ای ــن، جمعی اســاس ســناریوي حــد پایی
ســال 14۳0 بــه حــدود 7۳ میلیــون نفــر بــا شــاخص 
ســالخوردگي ۳۸/5 درصــد و در ســال 1445 بــه 
ــالخوردگي  ــا شــاخص س ــر ب ــون نف حــدود 61 میلی
47/5 درصــد مــی رســد و ایــن  یعنــی در آینــده ای 
ــه چنــدان دور، چیــزی حــدود نیمــی از جمعیــت  ن
کشــور را ســالمندان تشــکیل خواهنــد داد. کاهــش 
جمعیــت و افزایــش ســالخوردگان در کشــور تبعــات 
جبــران ناپذیــری از جملــه نبــود نیــروی کار و 

ــادن امنیــت  ــه خطــر افت ــر از همــه ب فعالیــت و مهمت
ــش  ــئله، افزای ــن مس ــال دارد و همی ــه دنب کشــور را ب
ــا اهمیــت مبــدل  ــه مســئله ای مهــم و ب جمعیــت را ب

می ســازد.
ــا  ــن »راهبرده ــوع تدوی ــال 1۳۹1 موض ــل س  از اوای
ــش  ــری از کاه ــه جلوگی ــوط ب ــی مرب ــات مل و اقدام
ــای  ــا آموزه ه ــب ب ــای آن متناس ــاروری و ارتق ــرخ ب ن
ــتور  ــور« در دس ــردی کش ــات راهب ــالمی و اقتضائ اس
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال کار ش
ــه  ــا ب ــن راهبرده ــت 1۳۹1 ای ــت در اردیبهش در نهای
تصویــب ایــن شــورا  رســید. بــر همیــن اســاس در بنــد 
ــرای  ــد و اج ــع تولی ــه طــرح جام ــاده ۳ آن، »تهی 1 م
ــای آموزشــی، پژوهشــی، اطالع رســانی،  ــواع برنامه ه ان
نمایشــی، تبلیغــی و غیــره در رســانه های جمعــی 
ــا  ــژه صــدا و ســیما و شــبکه های اســتانی آن ب ــه وی ب
هــدف گفتمــان ســازی و ترویــج فوایــد فرزنــدآوری و 

الهام معین
کارشناسی  ارشد مدیریت رسانه
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تبییــن آثــار منفــی کاهــش نــرخ بــاروری، بــا رعایت 
شــرایط و مقتضیــات راهبــردی« یکــی از اقدام هــای 
ملــی متناســب بــا راهبردهــای جلوگیــری از کاهــش 
ــاروری و ارتقــای آن، برشــمرده شــده اســت. نــرخ ب

در بیــن رســانه های جمعــی بــه اذعــان دکتــر 
فرشــته روح افــزا معــاون فرهنگــی اجتماعــی زنــان 
در شــورایعالی انقــالب فرهنگــی ، »صداوســیما، 
ــی اســت و  ــش اول سیاســت های جمعیت ــر نق بازیگ
حتــی گــزاف نگفته ایــم اگــر کــه مطــرح کنیــم کــه 
ــده  ــن کنن ــی تعیی ــوان رســانه مل ــه عن ــون ب تلویزی
جمعیــت » امــا  کارنامــه صــدا و ســیما در دهــه ۹0، 
گویــای ایــن مطلــب اســت کــه  ایــن رســانه چنــدان 
در ایــن امــر موفــق عمــل نکــرده 

اســت.
ــش  ــز پژوه ــج مرک ــق نتای طب
و  صــدا  ســازمان  هــای 
ســال هاي  در  ســیما، 
رویــداد  چنــد  اخیــر، 
عرصــه  در  مهــم 
بازنمایــي خانــواده در 
داده  رخ  رســانه  ایــن 

اســت:
کوچك شــدن  ـ 
در  خانــواده:  بعــد 
برنامه هــاي  بیشــتِر 
خانواده هایــي  نمایشــي، 
کشــیده  تصویــر  بــه 
ــدي  ــا فرزن مي شــوند کــه ی
ــک  ــر ی ــا حداکث ــد، ی ندارن

دارنــد. فرزنــد  دو  یــا 

در ســالهای اخیــر تعــدد ســریال هــای نمایشــی ای بــا 
خانــواده هــای تــک فرزنــد و یــا بــدون فرزنــد افزایــش 
ــه  ــن در حالیســت ک ــی داشــته اســت. ای ــل توجه قاب
از ســوی دیگــر، خانــواده هــای پــر جمعیــت گاهــاً در 
ســریالها، خانــواده هایــی ناموفــق بــا مشــکالت عدیــده 
ــر  ــی تصوی ــالت اجتماع ــرای معض ــتری ب ــیار و بس بس

مــی شــوند.
حــذف کــودك از موضــوع داســتان ها و  ـ 
برنامه هــاي نمایشــي: در حــال حاضــر، کمتــر 
برنامــه نمایشــي وجــود دارد کــه در آن، گــره و تعلیــق 

ــد. ــودک باش ــور ک ــر مح ــتان ب داس

ــی  ــانه مل ــالش رس ــن ت ــر مهم تری ــال های اخی  در س
ــرای  ــا محوریــت کــودکان  ب در ســاخت برنامه هایــی ب
ــودک  ــون ک ــی چ ــوان برنامه های ــی ت ــا را م خانواده ه
شــو و اعجوبه هــا دانســت کــه در عیــن انتقاداتــی کــه 
بــه آنهــا وارد اســت، قــدم مهمــی بــرای ایجــاد گفتمان 
افزایــش جمعیــت در کشــور اســت امــا کافــی نیســت. 
بــا توجــه بــه سیاســت کاهــش جمعیــت در طــول دو 
ــن  ــر ای ــرای تغیی ــات بیشــتری ب ــه60 و 70، اقدام ده
ــرای ایجــاد آن  ــه ب ــی ک ــاز اســت. گفتمان گفتمــان نی
در جامعــه بایــد برنامــه ریــزی طوالنــی مــدت داشــت.
از  بچه هــا  اختــاف  و  درگیــري  حــذف  ـ 
برنامه هــاي نمایشــي: در پــي کوچــک شــدن 
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ــوع  ــي، موض ــاي نمایش ــا در برنامه ه ــد خانواده ه بع
کانــون  در  بچه هــا  درگیري هــاي  و  اختالف هــا 
ــدن  ــر ش ــي در جامعه پذی ــش مهم ــه نق ــواده ک خان
کــودکان دارد، از برنامه هــاي نمایشــي حــذف شــد.
ــتگان  ــي بس ــذف کل ــا ح ــداد ی ــش تع ـ کاه
ــي: در  ــاي نمایش ــاي برنامه ه ــبي از فض نس
بیشــتر فیلم هــا و ســریال هایي کــه در ســال هاي 
اخیــر در رســانه ملــي پخــش شــده اســت، یــا 
ــي از بســتگان نســبي اعــم از عمــو، عمــه،  به طورکل
ــه  ــر ب ــا حداکث ــت، ی ــري نیس ــه خب ــي و خال دای
ــنده  ــتگان بس ــن بس ــر از ای ــا دو نف ــک ی ــش ی نمای

ــت. ــده اس ش
در مجمــوع، رســانه ملــي با ایــن بازنمایــي از خانواده، 
اوالً خانــواده بــدون فرزنــد یــا حداکثــر بــا یــک یــا دو 
ــه هنجــاري پذیرفته شــده کــرده  ــل ب ــد را تبدی فرزن
ــه داشــتن بســتگان  ــاز ب ــاً احســاس نی اســت و ثانی
ــرده  ــد ک ــردم را متقاع ــرده و م ــن ب ــبي را از بی نس
اســت کــه نداشــتن عمــو، عمــه، دایــي و خالــه هیــچ 
مشــکلي بــراي افــراد جامعــه ایجــاد نمي کنــد؛ 
ــم  ــاي بســیار مه ــا و کارکرده ــه ضرورت ه درحالي ک

خویشــاوندان بــراي رشــد روحــي و عاطفــي فرزنــدان 
یــک خانــواده، امــروزه کامــاًل بــه اثبــات رســیده اســت. 
عــالوه برایــن بــه مــوارد دیگــری نیــز مــی تــوان اشــاره 

کــرد:
-عــدم اســتفاده درســت از ظرفیتهــای تبلیغــی 

ســلبریتی هــا در افزایــش جمعیــت 
هــای  بــا گســترش شــبکه  پدیــده سلبریتیســم 
ــان  ــام جه ــر در تم ــئله ای همه گی ــه مس ــی ب اجتماع
ــان  ــه جه ــع آن در هم ــه تب ــل شــده اســت  و ب تبدی
ــادی  ــی زی ــت و منف ــده اســتفاده های مثب ــن پدی از ای
می شــود. رســانه ملــی نیــز در چنــد ســال اخیــر تالش 
ــالح  ــه اصط ــی  ب ــاخت برنامه های ــا س ــت ب ــرده اس ک
ــوت از  ــه و دع ــی و خندوان ــون دورهم ــو چ ــاک ش ت
ــرگرم  ــات س ــردن اوق ــم ک ــن فراه ــلبریتی ها ضم س
کننــده ای بــرای مخاطبیــن، از ظرفیت جــذب مخاطب 
آن هــا اســتفاده کــرده و مخاطــب بیشــتری را بــا خــود 
همــراه کنــد. در هــر حــال  ایــن افــراد بــه الگوهایــی 
ــژه نســل جــوان تبدیــل شــده  ــه وی ــرای مــردم و  ب ب
ــر  ــا ب ــف زندگــی آنه ــاد مختل ــه ابع ــی ک ــد؛ الگوهای ان
ــود. در ایــن بیــن  عمــوم جامعــه تأثیرگــذار خواهــد ب
امــا اغلــب ایــن افــراد کــه بــه برنامــه هــای پربیننــده 
دعــوت می شــوند یــا تشــکیل زندگــی نداده انــد 
ــا  ــی از آنه ــراد کم ــاً اف ــد و نهایت ــدی ندارن ــا فرزن و ی
ــی شــک رســانه  ــد هســتند. ب ــاً یــک فرزن دارای نهایت
ــراد مشــهوری  ــت اف ــر از ظرفی ــا اســتفاده بهت ــی ب مل

ــردم کــه مــورد توجــه  و م هســتند 
در عـیـــن 
حـــــــال
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ــن  ــد و همچنی ــه می کنن ــق را تجرب ــای موف  زندگی ه
ــد  ــک فرزن ــش از ی ــی بی ــه فرزندان ــلبریتی هایی ک س
ــه افزایــش  دارنــد، قــادر اســت در فرهنگ ســازی مقول

جمعیــت نقــش پررنــگ تــری ایفــا کنــد.
-نمایــش خانــواده هــای متمــّول و زندگی هــای 

تی  تجما

ــرق و  ــر زرق و ب ــای پ ــی ه ــزرگ، زندگ ــای ب خانه ه
تجمــالت بســیار، نمایــی از اغلــب ســریال های ســیما 
ــکل  ــن ش ــج چنی ــه تدری ــه  ب ــی ای ک ــت. بازنمای اس
زندگــی ای را بــه زندگــی ای معیــار و اســتاندارد تبدیــل 
می کنــد و طبیعــی اســت کــه جوانــی کــه تــازه 
خواهــان شــروع یــک زندگــی اســت بــا تماشــای ایــن 
ــی در  ــم ســاختن زندگ ــوان فراه ــا، ت ــوع از زندگی ه ن
ــی را از  ــکیل زندگ ــارت تش ــد و جس ــی بین ــود نم خ

دســت می دهــد.
-بــی توجهــی بــه سیاســت هــا و راهبردهای 

ن  و مد
ــی انقــالب فرهنگــی،  ــه شــورای عال ــس از مصوب پ
ــاي  ــز پژوهش ه ــانه اي مرک ــات رس اداره کل خدم
از  گیــری  بهــره  بــا  ســیما  و  اســالمي صــدا 
راهبردهــا،  گوناگــون،  حوزه هــای  کارشناســان 
سیاســت هــا و برنامه هــای رســانه در زمینــه 
ــا  ــرده اســت. ام ــن ک ــت را تدوی ــش جمعی افزای

برنامه ســازی ها،  در  می رســد  نظــر  بــه  عمــل  در 
ــده  ــا نادی ــت ه ــا و سیاس ــن راهبرده ــیاری از ای بس

می شــود. انگاشــته 
ــوزه و  ــتاد ح ــتانی اس ــفیعی سروس ــم ش ــر ابراهی دکت
ــا و سیاســت های  ــن راهبرده دانشــگاه و مجــری تدوی
جمعیتــی صــدا و ســیما، راهبردهــا و سیاســت هایی را 
ــدا  ــازی  ص ــد فرهنگ س ــه فراین ــد ک ــنهاد می کن پیش

و ســیما در بحــث افزایــش جمعیــت ســرعت یابــد.
ــانه  ــازان رس ــران و برنامه س ــاع مدی ــف( اقن ال

ــاره سیاســت جدیــد جمعیتــي ملــي درب
بي تردیــد، مدیــران و برنامه ســازان رســانه ملــي، آنــگاه 
ــازي  ــه فرهنگ س ــود را در زمین ــش خ ــد نق مي توانن
بــراي تحقــق سیاســت جمعیتــي نظــام اســالمي 
به خوبــي ایفــا کننــد کــه خــود دربــاره ایــن سیاســت 
جدیــد متقاعــد شــده و دربــاره آن بــه شــناخت و بــاور 
ــورت  ــن ص ــر ای ــرا در غی ــند؛ زی ــیده باش ــي رس قلب
برنامه¬هــاِي تولیــدي آن هــا فقــط جنبــه سفارشــي و 
دســتوري خواهــد داشــت و اثــر چندانــي بــر مخاطــب 
ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــن، س ــت. بنابرای ــد گذاش نخواه
در نخســتین گام بــه ســوي فرهنگ ســازي بــراي 
افزایــش جمعیــت، بایــد بــا برگــزاري همایش هــا 
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مدیــران  تخصصــي،  و  علمــي  نشســت هاي  و 
ــان  ــدگان، کارگردان ــاز، تهیه کنن ــاي برنامه س گروه ه
و پژوهشــگران و نویســندگان خــود را در ایــن زمینــه 
توجیــه کنــد و بــه پرســش ها و ابهام هــاي آن هــا در 

ایــن زمینــه پاســخ دهــد.
القــاي  رویكــرد  از  ب(بهره گیــري 

پیــام غیرمســتقیم 
ــال  ــه در ح ــي ک ــکالت گوناگون ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــه اشــتغال، ازدواج، مســکن، تأمیــن  حاضــر در زمین
وجــود  مــا  جامعــه  در  و...  زندگــي  هزینه هــاي 
ــه  ــتقیم در زمین ــاي مس ــري از پیام ه دارد، بهره گی
ــي  ــت چندان ــر مثب ــت، اث ــش جمعی ــرورت افزای ض
ــدارد و چــه بســا موجــب عکس العمل هــاي منفــي  ن
شــود. ازایــن رو در تبلیــغ و ترویــج سیاســت جدیــد 
جمعیتــي کشــور، بایــد از روش القــاي غیرمســتقیم 
ــر  ــتر ناظ ــه بیش ــي ک ــرد؛ پیام های ــتفاده ک ــام اس پی
ــد  ــدن زادوول ــم ش ــي ک ــاي منف ــار و پیامده ــه آث ب

ــاع اســت. ــواده و اجتم ــراي خان ب
ــوان  ــه مي ت ــن زمین ــه در ای ــي ک ــي موضوع های برخ

بــه آن هــا پرداخــت، بــه شــرح ذیــل اســت:
 ـ آثار و پیامدهاي نامطلوب پیرشدن جمعیت

 ـ ضــرورت وجــود ارتباط هــاي خویشــاوندي )عمــو، 
عمــه، دایــي، خالــه( بــراي رشــد عاطفــي فرزنــدان

ــري  ــدان در جامعه پذی ــدد فرزن ــش تع ــگاه و نق  ـ جای
ــائل و  ــا مس ــه ب ــراي مقابل ــا ب ــدن آن ه ــد ش و توانمن

ــکالت مش
ــا در  ــدر و مادره ــدن پ ــا ش ــاي تنه ــار و پیامده  ـ آث

ــري ــنین پی س
ــدان  ــرکات دنیــوي و اخــروي تربیــت فرزن ــار و ب  ـ آث

صالــح
ــرزندگي  ــاط و س ــش نش ــدان در افزای ــش فرزن  ـ نق

خانواده هــا
ــدآوري، در ســالمت جســمي   ـ نقــش زایمــان و فرزن

ــوان و روحــي بان
 ـ بررســي مســائل و مشــکالت خانوادگــي و اجتماعــي 
ــي  ــد منف ــا رش ــش ی ــار کاه ــه دچ ــي ک ــع غرب جوام

جمعیــت شــده اند
ج(زمینــه ســازی بــرای تســهیل شــرایط ازدواج 

ن  نا ا جو
ــه  ــن زمین ــي در ای ــه رســانه مل ــي ک  برخــي اقدام های

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــد ب ــام ده ــد انج مي توان
 ـ فرهنگ ســازي بــراي کاســتن ســطح توقــع جوانــان 

ــان ــاي آن و خانواده ه
و  خانه هــا  بي دلیــِل  دادن  نشــان  از  پرهیــز  ـ   
برنامه هــاي  در  پرتجمــل  و  اشــرافي  زندگي هــاي 

نمایشــي
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 ـ پرهیــز از بــه تصویــر کشــیدن زندگــي زوج هــاي 
جوانــي کــه برخــالف بســیاري از همســران جــوان، 
کمــال  در  را  خــود  ازدواج  روزهــاي  نخســتین 
ــه  ــي تجرب ــي مال ــچ نگران ــایش و بي هی ــاه و آس رف

ــد. مي کنن
از  دوري  و  ساده زیســتي  و  قناعــت  ترویــج  ـ   
بهره گیــري  بــا  تجمل گرایــي،  و  زیاده خواهــي 
و  فیلم هــا  همچــون  اثرگــذاري  قالب هــاي  از 

تلویزیونــي ســریال هاي 
دربــاره  کارشناســي  نشســت هاي  برگــزاري  ـ   
دالیــل و زمینه هــاي بــاال رفتــن ســن ازدواج

دربــاره  کارشناســي  نشســت هاي  برگــزاري  ـ   
پیامدهــاي بــاال رفتــن ســن ازدواج

در مجمــوع  همیشــه تالشــهایی پیرامــون افزایــش 
ــه صــورت جســته و  جمعیــت در صــدا و ســیما  ب
ــازو کار  ــا از س ــت ام ــه اس ــورت گرفت ــه ص گریخت
ــال  ــوده و س ــوردار نب ــتمری برخ ــخص و مس مش
بــه ســال نیــز از میــزان ایــن کارهــا کاســته شــده 
اســت. بــه نظــر می رســد بــا گذشــت زمــان، 
اهمیــت ایــن ماجــرا در صــدا و ســیما به فراموشــی 

ــود. ــر می ش ــگ ت ــا کمرن ــپرده و ی س
ــت کــه  ــده گرف ــد نادی ــز نبای ــه را نی ــن نکت ــا ای ام
صــدا و ســیما بــا وجــود انتظــارات بســیار و توقعات 

ــژه در  ــه وی ــف ب ــای مختل ــه در عرصه ه ــماری ک بیش
بعــد تغییــر گفتمــان جمعیتــی از آن انتظــار مــی رود، 
نقــش اولــی تنهاســت. نقــش اولــی کــه قــادر نیســت 
ــار ســایر ارگان هــا و بخش هــای کشــور  ــه تنهایــی ب ب
ــر  ــر دوش کشــد. ه ــت را ب ــش جمعی در جهــت افزای
چنــد رســانه نقــش بســیار تعییــن کننــده ای در تاثیر 
ــه دارد  ــگ ســازی در جامع ــذاری فرهنگــی و فرهن گ
امــا بــه تنهایــی کاری از پیــش نخواهــد بــرد، آن هــم 
در عصــری کــه تعــدد رســانه هــای مختلــف موجــب 
کاهــش مخاطــب رســانه هــای جمعــی ای چــون صــدا 
ــن نقــش اول رســانه ای تنهــا در  و ســیما شــده اند .ای
صورتــی قــادر بــه فرهنــگ ســازی گســترده و اثرگــذار 
خواهــد بــود کــه طرح هــای حمایتــی دولــت در جهــت 
ــه خــود  ــی ب ــوی متفاوت ــگ و ب ــت رن ــش جمعی افزای
بگیــرد و مســئله جمعیــت بــه دغدغــه دولــت تبدیــل 
ــای  ــت گذاری ه ــر سیاس ــن تغیی ــالوه برای ــود. ع ش
آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم و آمــوزش اهمیــت 
ــدارس و  ــت در م ــش جمعی ــواده و افزای ــم خان تحکی
دانشــگاه ها بــه صــدا و ســیما کمــک خواهــد کــرد تــا 
بــا قــدرت بیشــتری، بــه وظایــف خــود در ایــن زمینــه 
ــرای تثبیــت گفتمــان  ــری ب عمــل کنــد و راه هموارت
ــود  ــش روی خ ــد آوری، پی ــت و فرزن ــش جمعی افزای

داشــته باشــد. 
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                ما کار کودك نداریم، کار کودکانه داریم!

ــی  ــیما گفتگوی ــدا وس ــض ص ــماره از نب ــن ش در ای
ــاز  ــه س ــر و برنام ــلمی بازیگ ــد مس ــا محم ــم ب داری
ــال 1۳4۸  ــد س ــوان. او متول ــودک و نوج ــوزه ک ح
ــش  ــان قلب ــا همچن اســت و 51 ســال ســن دارد ام
ــد دهــه  ــد. کــودکان متول ــرای کار کــودک مــی زن ب
هفتــاد و هشــتاد خاطــرات بســیاری بــا برنامــه 
ــد  ــا چن ــد، ام ــه ای دارن ــای فیتیل ــه و عموه فیتیل
ــر در  ــه ای کمت ــای فیتیل ــه عموه ــت ک ــالی اس س
ــروز  ــودکان دی ــوند. ک ــده می ش ــون دی ــاب تلویزی ق
گاهــی جمعــه صبــح هــا کنتــرل تلویزیــون را 
بدســت می گیرنــد تــا در قــاب شــبکه دو بــار دیگــر 
ــوش  ــرات خ ــد و خاط ــه ای را ببین ــای فیتیل عموه
ــری از آن  ــر خب ــا دیگ ــود، ام ــده ش ــان زن کودکی ش
ــر شــور و حــرارت نیســت. در  ــده پ برنامــه هــای زن
ــدا  ــض ص ــریه نب ــی نش ــه اختصاص ــه مصاحب ادام

ــد. ــلمی را بخوانی ــد مس ــای محم ــا آق ــیما ب وس
ــه،  ــه »فیتیل ــری از برنام ــر خب ــرا دیگ -چ
تلویزیــون  قــاب  در  تعطیلــه«  جمعــه 

نیســت؟ 
مــا آمــاده بــه کار هســتیم ولــی 

کاری  مــا  بــا  تلویزیــون 
مــا  روی  تلویزیــون  نــدارد، 

کــرده  ســرمایه گذاری 
ــت  ــا وق ــرای م ــت و ب اس
گذاشــته اســت و مــا 

ــر کاری  ــا دیگ ــدیم ام ــذار ش ــره و تأثیرگ در آن چه
بــا مــا نــدارد. شــما ببینیــد بــرای هــر دقیقــه تبلیــغ 
تلویزیونــی چــه مقــدار ارزش گذاشــته می شــود، بعــد 
ــده  ــم و دی ــن بودی ــر روی آنت ــان ب ــه زم ــن هم ــا ای م
ــا کمــک  ــد در شــرایط کرون ــه بای ــا االن ک شــدیم، ام
حــال مــردم و کــودکان باشــیم، تلویزیــون از مــا 

نمی کنــد.  اســتفاده 
ــادی وجــود دارد،  ــا مشــکالت زی ــل کرون ــه دلی االن ب
چــه اســترس و نگرانــی ای کــه بخاطــر ایــن کرونــا در 
بیــن کــودکان بــه وجــود آمــده و چــه مشــکالتی کــه 
ــرای کــودکان بخاطــر فضــای  ماننــد ضعــف بینایــی ب
مجــازی و گوشــی های موبایــل بــه وجــود آمــده اســت. 
مشــکالت دیگــری هــم واقعــا وجــود دارد، ماننــد 
ــا می توانیــم کار  کــودک آزاری و همســر آزاری کــه م
کنیــم، آمــوزش بدهیــم و واقعــا هــم تأثیرگذار باشــیم.
-چــرا شــما کنــار گذاشــته شــدید و تلویزیــون 

دیگــر بــا شــما کمتــر کار می کنــد؟
ــلیقه ای  ــگاه س ــود دارد ن ــه وج ــکالتی ک ــی از مش یک
و  دارد  وجــود  ســازمان  مدیــران  در  کــه  هســت 
متأســفانه جــوری بــاب شــده اســت کــه مدیــر 
جدیــدی کــه می آیــد دیگــر هیــچ کــدام از 
ادامــه  را  قبلــی  سیاســت های خــوب مدیــر 
ــوان اســتفاده از  ــا عن ــد و ب نمی ده
ظرفیت هــا و نــوآوری و خالقیــت، 
مدل هــای کار شــده و خــوب 
قبلــی را کنــار می گذارنــد. 
می دانــم  بنــده  البتــه 
رویکــرد مدیــران ارشــد 

سید علی مالنوروزی
کارشناسی ارشد  روزنامه نگاری

محمد مسلمی، بازیگر و برنامه ساز حوزه کودک و نوجوان:
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ســازمان و خــود آقــای علــی عســگری اینطــور 
ــن مســائل بی توجهــی  ــه ای ــد ب ــه بخواهن نیســت ک
کننــد. مشــکالتی کــه وجــود دارد، مربــوط بــه 
زیرمجموعه هــای آن هــا در ســازمان صداوســیما 
ــل  ــرام قائ ــی احت ــران کنون ــرای مدی ــن ب هســت. م
ــوخی  ــک ش ــرم ی ــودک بنظ ــبکه ک ــا ش ــتم ام هس
بیــش نیســت. مــا کار کــودک نداریــم، کار کودکانــه 
ــازی و  ــای مج ــا فض ــت ب ــون در رقاب ــم. تلویزی داری

ــت. ــاده اس ــب افت ــواره عق ماه
-بنظــر شــما چــرا برنامه هــای تولیــدی 
ــده اند؟ ــت ش ــت کیفی ــار اف ــودکان دچ ک

یــک شــبکه را بــا کار های شــاخص آن می شناســند، 
االن شــما بگوییــد کــدام کار شــاخصی چــه در حــوزه 
نمایشــی و چــه عروســکی در شــبکه کــودک وجــود 
ــا  ــود ام ــد نمی ش ــچ کاری تولی ــم هی دارد؟ نمی گوی
واقعــا چقــدر جــذاب اســت؟ شــما ببینید االن شــبکه 
آی فیلــم یــک شــبکه پــر بیننــده اســت. چــرا؟ چــون 
بازپخــش ســریال های قدیمــی اســت، تولیــدات 
عروســکی کــه قدیــم بــود ماننــد »هــادی و هــدی«، 

»خونــه مادربزرگــه« االن کجاســت؟
ــوص  ــی مخص ــم اندیش ــک ه ــی ی ــال های قبل  س
کــودک و برنامــه ســازی کــودک در تلویزیــون وجــود 
ــا االن کجاســت؟ همچیــن جلســاتی کــه  داشــت ام
ــژه  ــه وی ــاخت برنام ــوص س ــوند و مخص ــع بش جم
کــودکان فکــر و برنامــه ریــزی کننــد، دیگــر نیســت.
ــد و  ــی روی آوردی ــش خانگ ــه نمای ــرا ب -چ
ــتگ  ــریال هش ــد س ــوردی از تولی ــه بازخ چ

ــتید؟ ــكه داش ــه سوس خال
ــا  ــد، م ــتقبال نمی کن ــا اس ــون از م ــی تلویزی  وقت
ــن روی  ــرای همی ــم، ب ــد نکنی ــم تولی ــه نمی توانی ک
آوردیــم بــه نمایــش خانگــی.  نمایــش خانگــی 
ــد در  ــر بای ــینما و تئات ــون، س ــار تلویزی ــم در کن ه

همــان چهارچــوب جنــگ نــرم رهبــری تولیــد محتــوا 
ــد  ــارج کشــور کار تولی ــرای خ ــه ب ــم ک ــا ه ــد و م کن
نکردیــم، بــرای کشــور خودمــان تولیــد کردیــم. خــدا را 
شــکر اســتقبال بســیار خوبــی هــم داشــتیم، کــودکان 
ــن  ــار ای ــا بیســت ب ــد کــه ده ی ــی بودن ــواده های و خان
ســریال را تماشــا کــرده بودنــد. ان شــاهلل اگــر تأمیــن 
ــا مشــکل  ــه متأســفانه کرون ــرد ک ســرمایه شــکل بگی
ــن  ــده ای ــای آین ــمت ه ــت، قس ــود آورده اس ــه وج ب

ســریال را هــم می ســازیم. 
-چــرا از آقــای علــی فروتــن و حمیــد گلــی در 

ایــن مجموعــه اســتفاده نشــد؟
ــناخته  ــه ش ــا فیلتیل ــلمی ب ــد مس ــام محم ــوب ن خ
می شــود امــا سیاســت ســرمایه گذار ســریال ایــن 
ــه  ــا نشــود ک ــدن ســریال جــوری الق ــا دی ــه ب ــود ک ب
ایــن هــم در همــان فضــای فیتیلــه و تکــراری هســت. 
البتــه حــاال کــه ســریال جــای خــود را بیــن مــردم بــاز 
ــوار  ــم از آن دو بزرگ ــرده اســت، انشــاهلل قصــد داری ک

ــم. هــم دعــوت کنی
ــرا  ــی، چ ــوع قبل ــان موض ــه هم ــم ب -برگردی
برنامه هــای  از  تلویزیــون  هــای  سیاســت 

نمی کنــد؟ حمایــت  کــودك 
ــم  ــا ه ــود دارد و م ــادی وج ــکالت اقتص ــوب مش خ
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می دانیــم شــرایط کمــی متفــاوت شــده اســت 
امــا وقتــی پــای اسپانســر بــاز می شــود، دیگــر 
ــای اسپانســر  ــرق مــی کنــد، وقتــی پ همــه چیــز ف
وســط می آیــد آن طــور می شــود کــه بایــد در 
ــیم.  ــته باش ــی داش ــغ ماکارون ــه، تبلی ــط برنام وس
ــئوالن را  ــت مس ــر سیاس ــم تغیی ــکالت ه ــل مش ح
ــدات  ــه تولی ــژه ب ــه وی ــار توج ــا در کن ــد ت می طلب
نمایشــی و ســریال هــا بــه موضوعــات کــودکان هــم 

ــود. ــت داده بش اهمی
-دانشــگاه صداوســیما را مــی  شناســید؟ چــه 
ــازان  ــجویان و برنامه س ــه دانش ــه ای ب توصی

جــوان حــوزه کــودك داریــد؟
ــر  ــیما زی ــات صداوس ــر و ادبی ــه هن ــن در مدرس م
نظــر آقــای خمســه بازیگــری آموختــم. فــارغ 
التحصیــل دوره فیلمســازی مرکــز بــاغ فــردوس 
و شــاگرد آقــای ســمندریان بــودم. االن هــم در 
دانشــگاه علمــی کاربــری رســانه، بازیگــری تدریــس 
می کنــم. خیلــی آشــنایی بــا دانشــگاه صــدا وســیما 
ــد، نمــی  ــدارم و اســاتیدی کــه آنجــا فعالیــت دارن ن
شناســم امــا توصیــه ام ایــن اســت کــه دانشــجویان 
وارد عرصــه تولیــد شــوند چــرا کــه از جــزوه و 
تئــوری چیــزی در نمی آیــد. گاهــی تجربــه یــک کار 
تولیــدی خــوب بــه انــدازه ســه ســال دانشــگاه مــی 
ارزد. دانشــگاه و دانشــجویان بایــد در عرصــه کــودک 
بــه طــور ویــژه وارد بشــوند، در ایــن عرصــه پژوهــش 
ــت نمایشــی  ــم چــون خالقی ــی ه ــه مباحث بشــود ب
ــئله  ــن مس ــور ای ــارج از کش ــود. در خ ــه بش پرداخت
ــن  ــت تری ــا اولوی ــن و ب ــم تری ــزو مه ــودک، ج ک
ــود  ــی وج ــه معلمان ــوری ک ــت، ج ــائل آن هاس مس
دارد کــه دارای مــدرک دکتــری هســتند، چــرا کــه 
ــق بشناســند.  ــودک را دقی ــا ک ــد فلســفه و کار ب بای
واقعــاً هــم مســئله مهمــی اســت امــا االن چــه مقــدار 

ــود؟ ــی ش ــئله م ــن مس ــر روی ای ــش و کار ب پژوه
ــدات  ــه تولی ــیما در عرص ــما صداوس ــر ش -بنظ
ــق  ــته موف ــدر توانس ــتان ها چق ــی و اس بوم

ــد؟ ــل کن عم
ــدات بومــی و اســتانی بنظــرم فعالیــت  در بحــث تولی
ــی  ــه خیل ــرد، اگرچ ــکل می گی ــی دارد ش ــای خوب ه
رصــد  را  اســتانی  انیمیشــن  و  کــودک  تولیــدات 
نکــرده ام امــا بــا بودجــه کمــی کــه دارنــد خیلــی بهتــر 
از تهــران مشــغول فعالیــت هســتند، همیــن اآلن خــود 
ــرای کــودکان  بنــده در حــال ســاخت یــک ســریال ب
در اردبیــل هســتم. امــا یــک ایــرادی هــم دارد، اینکــه 
ــرای تولیــد برنامــه بومــی  کار تولیــد در اســتان هــا ب
تنهــا ایــن نیســت کــه لهجــه و گویــش خــود را منطبق 

بــا اســتان کنیــم، بایــد 
ــود  ــی بش ــک تأمل ی
ــه صــورت دقیــق  و ب
تــری بــه فرهنــگ 
فولکلــور  آداب  و 
و  لبــاس  و  محلــی 
بــازی هــای بومــی 

ــه شــود. پرداخت



شناسنامه
مدیر مسئول و سردبیر: 

سیدعلی مالنوروزی
هیــات تحریریــه:  الهــام معیــن/ نســترن خانــی/  ســیدعلی مالنــوروزی/ 

ذوالفقــار دیــودل
طراحی و صفحه آرایی: 

سیدعلی مالنوروزی


