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 چکيده

 نبی گسستگی امروزه و شده اساسی تغییرات خوش دست زمان، گذر در «کودکی»مفهوم  به ها نگرش

 ساختارهای و شده متحول «کودکی» ماهیت هستیم. عالوه بر این، شاهد را بزرگسالی و کودکی مرزهای

 فرهنگی، اجتماعی، ای سازه مثابه به کودکی از امروزی هستند. تلقی اثرگذار این مفهوم بر اجتماعی

 به نسبت نگرش یرتغی ها رسانه که بحث این رسد، می نظر شود. به تعریف می تاریخی و سیاسی حقوقی،

تحلیل  بر مقاله این در ما اصلی تمرکز مهمی باشد. موضوع دهند، می نشان چگونه را کودکی مفهوم

شناسی  جامعه و روایت های در چهارچوب نظریه «پایان رؤیاها»و « خانه دوست کجاست»روایت دو فیلم 

ها  انی صریح و ضمنی روایتشناسی عالوه بر معرفی ساختار به مع کودکی است تا با رویکرد روایت

تغییرات   ای برای مطالعه توان عرصه بپردازیم. در نهایت، این برداشت حاصل شد که کودکی را می

های زمانی  یدشده در بازهتولهای  توان در مقایسه فیلم اجتماعی در نظر گرفت و این تغییر را در می

گساالن، مسائل اجتماعی و فرایندهای مختلف مشاهده کرد که چگونه روایت ساختارهای دنیای بزر

جای خود را به بازگویی ارتباطات و درونیات کودکی در فیلم « فیلم خانه دوست کجاست»اجتماعی در 
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 مقدمه

 نظر از مشابهی نسبت به الگوهای هم مرتبط ساخته و به را جوامع  همه شدن جهانی فرایند

 از یکی« کودکی»تعریف مفهوم  تغییر در به وجود آورده است. فرهنگی اقتصادی و جمعیتی،

کودکان به وجود آورده است. به بیان دیگر،  خاصی برای وضعیت روندهای تغییر یافته است که

 وضعیت یک کودکی دیگر و شده اساسی تغییرات خوش ، دستزمان در گذر کودکی به ها نگرش

 رسومی و آداب انجام از بعد کودک که شود نمی قلمداد کامل وضعیت یک بزرگسالی و ناقص

 کودک جدید، های برداشت در کند تا به بزرگسالی برسد. گذر کودکی مرحله ازسرعت  به باید

 بین مرزهای گسستگی امروزه همه، ینا با. است توانمند و کنشگر خاص دارد. های ویژگی

 مفهوم کودکی متحول شده است. در نتیجه، ماهیت و بزرگسالی را شاهد هستیم و کودکی

رسد،  می نظر به. ضروری است مفهوم این  درباره پژوهش برای ای رشته میان نگاهی از گیری بهره

 موضوع دهند، می نشان چگونه را مفهوم کودکی به نسبت نگرش تغییر ها رسانه که بحث این

 .باشد مهمی

 آیا. دارد کودکی مفهوم با تنگاتنگی پیوند که فرهنگی است متون جمله از کودک فیلم

 برای فضا متن، این در آورید؟ می یاد به را اید دیده کودکی در که فیلمی از تصویری

 های رزبندیم از دور به تا کند می پیدا عمل آزادی کودک و است فراهم کودک پردازی خیال

 برقرار ارتباط تصویری های گزاره با کودک. کند تجربه را تازه های موقعیت بزرگسال،  جامعه

 در و کنجکاو کودکان واقع، در .شود می ثبت کودک ذهن در  ها آن  درونمایه که یطور به کند می

  سینما یژهو به تصویری های رسانه محتوای جذب ای ذائقه هر هستند و با ها پدیده شناخت پی

 و هستند پیرامون جهان از کودکان درک مهم منابع از یکی کودک سینمای رو، ین. ازاشوند می

 است این ما فرض پیش است. مندرج کودکی ماهیت به گوناگونی های آن نگرش ساخت ژرف در

 به مفاهیم اشاعه و تولید معناسازی، فرایند در و کند می سازی شبیه را واقعی سینما دنیای که

 رو، این از. است اثرگذار کودک دیدگاه و ذهنی تصورات بر پنداری همذات سازوکار دلیل

 مخاطب حوادث، و ها شخصیت با همانندسازی و ها روایت از گیری بهره سبب به کودک های فیلم

با این اوصاف، هدف این پژوهش، تحلیل روایت دو فیلم کودک در . کنند می جذب را خود خاص

 داریم عالوه بر مانی با عطف توجه به چگونگی روایت کودکی است. در واقع، قصدز  دو دوره

ها را استخراج کنیم و به این نتیجه برسیم که در  معانی ضمنی روایت ها، معرفی عناصر روایت
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 را بسامد بیشترین  آن در کودکی روایت که «رؤیاها پایان» و «کجاست دوست خانه»دو فیلم 

 شود. ز کودکی روایت میدارد، چه تصویری ا

 را حاضر پژوهش هدف به رسیدن مسیر تواند می روایت های نظریه از استفاده که پیداست

سازی جهان پیرامون  ها در شبیه در شرح اهمیت چنین موضوعی به جایگاه روایت. کند  کوتاه

یتگری و رسیم. زندگی اجتماعی انسان از ابتدای خلقت تاکنون با روایت، روا برای کودک می

 به روزانه های تجربه سازی روایی و روایت به انسان شدید تمایل»شنوی عجین شده است.  روایت

 گذشته در که تغییراتی و کارها درباره کردن صحبت با انسان زیرا. دهد می شناختی توانایی او

 «کند می کمک آینده و حال در تغییرات آغاز و محیط بر تسلط ریزی، طرح به داده انجام

های  یژه فیلمو بهها  این موضوع اهمیت تحلیل روایت تولیدات رسانه (.82: 1131 ،1توالن)

ی اجتماع و فرهنگ  ی برساختهنوع بههای ضمنی که  کند تا داللت کودک را بیشتر آشکار می

زمانی   بازه دو در کودک های در فیلم پردازش مفهوم کودکی  هستند را شناسایی کنیم. مقایسه

 های فیلم  مطالعه  زمینه در پژوهشی که چرا های متمایز پژوهش حاضر است ه ویژگیاز جمل

 .نشد های زمانی مختلف یافت دوره در کودک

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 «كودكي»مفهوم 

 ناتوان و نابالغ حمایت، نیازمند موجودی مثابه به کالسیک شناسی های جامعه دیدگاه در کودک

این در . شود می فرض انسان زندگی از ی کوتاه یک مرحله عنوان به کودکی دوران ه وشد دیده

های  حالی است که امروزه نوع نگاه به کودک تغییر کرده و کودک، عضوی از جامعه با ویژگی

(. 81: 1131،،8شود )جیمز، جنکس و پروت خاص، کنشگر و دارای حق انتخاب معرفی می

کند. باید توجه داشته باشیم در سنی  ت که جامعه آن را معنا میکودک یک مفهوم اعتباری اس

خوانی مشغول هستند، نسل گذشته تشکیل خانواده  که کودکان امروزی به بازی و کتاب

ها با قوای جسمانی کودکان امروز تفاوت  شدند. قوای جسمانی آن دادند و صاحب فرزند می می

های مختلف تغییر کرده است )پوالدی،  در نسلچندانی نکرده، اما وضعیت اجتماعی کودکان 

که فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر ماهیت مفهوم  شود می درک جا همین (. از05: 1121
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شناخت کودک و توصیف  کودک اثرگذار هستند. البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که

نبود   دهنده کودک نشان های آن به اندازه تاریخ جهان قدمت دارد و تعاریف مختلف ویژگی

 های کودک و مبهم بودن ابعاد گوناگون این مفهوم است. اجماع در شرح ویژگی

که آغازگر تاریخ دوران کودکی است، « 8های کودکی قرن»در کتاب مشهورش  1فیلیپ آریز

 کودکی ماهیت از وسطی آگاهی قرون شود که مفهوم کودکی مفهومی جدید است. در یادآور می

 که این محض به و شد های خاص تصور نمی و ویژگی یعنی کودک با طبیعت .اشتند وجود

 تعلق بزرگسال جامعه به زندگی کند مادر یا پرستار مداوم مراقبت بدون توانست می کودک

ای اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،  (. تلقی امروزی از کودکی به مثابه سازه182: 1398داشت )آریز،

گیری جریان  شکل  دهنده (. این تلقی از کودکی نشان11: 1139یی،سیاسی و تاریخی است )ذکا

های  کودکی تحت تأثیر رهیافت  فکری نوپا در مفهوم کودکی است. در عصر حاضر، مطالعه

شناختی برای درک کودکی به مثابه یک برساخته  های جامعه شناسی قرار گرفته و تالش جامعه

(. 122-123: 1،1139کیلی ودکی شده است )جیناجتماعی منتهی به ترسیم پارادیم جدید ک

 موضوعی به زمان گذشت توان گفت که درک از کودکی همواره یکسان نبوده و با در مجموع می

شده است. در واقع، کودکی تحت تأثیر روابط اجتماعی قرار دارد و واقعیتی است که  تبدیل مهم

 شود. در اجتماع ساخته می

 سينماي كودک

ای از تعاریف سینما که به روایی بودن آن  کودک به گزیده تحلیل سینمای میتاه پیش از بیان

 برای واسطه ترین در دسترس است و روایتگری برای ابزاری کنیم. سینما، تأکید دارند، اشاره می

جهان است. به معنای دیگر امروزه سینما بخشی از سکونتگاه انسان شده است )آزاد  در کاوش

 معنا، تولید اشکال از عنوان یکی به (. از دیدگاه دیگری، سینما،111: 1123، پناه ارمکی و خالق

سازد  می و کند می بازنمایی ساختاری روایی در را آن بلکه دهد، نمی انعکاس را اجتماعی واقعیت

 روایی جریانی و بصری تخیلی (. تعریف دیگری سینما را199: 1139)کسرایی و مهرورزی، 

شود و تصویر متحرک چیزی معنازا،  تبدیل می فرهنگ به بزرگ مقیاس کند که در معرفی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هنرها دیگر با مقایسه در (. از سوی دیگر، سینما11: 1121زا و پرشور است )کالکر، داستان

. در (9: 1130دووینیو، ) گیرد می یرتأث آن از و دارد خود اجتماعی زمینه با تنگاتنگی رابطه

 دیداری ارتباطات عرصه در سینما که هاست باید گفت که مدتبندی تعاریف اشاره شده  جمع

ادراک و افکار مخاطبان را نسبت به  نوعی به ها فیلم و کند می ایفا تأثیرگذاری و گسترده نقش

های تصویری،  دهند. در عین حال، این رسانه با استفاده از جذابیت می شکل وقایع بیرونی

ندرت مخاطب کودک به غیرواقعی بودن آن  که به کند می ییای بازنما ها و وقایع به گونه پدیده

 کند. شک می

  یکی از وجوه افتراق سینمای کودک و بزرگسال وجود مخاطبِ خاص است. پدیدآورنده فیلم

 کند. خارج از جهانِ کودک، اثر را خلق می وبینی خود  کودک، گروه بزرگسال است که با جهان

 دهد می شکل کودکی مفهوم از جامعه ادراک به که است ای نهرسا تولیدات جمله از کودک  فیلم

 گفت توان می فرض، پیش این با. کند می بازنمایی کودک مخاطب برای را جهان هایی واقعیت و

 آیا که دارد پرسش این پاسخ به بستگی خود  ویژه سینمایی ژانر با کودک  ارتباط یبرقرار که

 ببیند؟ کودک چشمِ با را یدادهارو و بشود زدیکن کودک جهان به توانسته سینمای کودک

 است؟ کشش متناسب با مخاطب برخوردار و جذابیت از کودک های فیلم روایت عالوه به

 شناسي روايت

. کنیم می بازگو دیگران برای داستان شکل به را ها آن و بینیم می را متعددی های اتفاق ما

. اند گرفته شکل که هستند هایی داستان و ستنده اجتماعی زندگی ناپذیرجدایی بخش ها روایت

 سینما و کتاب مثل گوناگون های رسانه طریق از و شوند می ساخته ها از منظر دیگری، روایت

 مند زمان رخدادهای درون در های انسان تجربه به ساماندهی اصلی شیوه روایت،». شوند می بیان

 آسابرگر،)« شود نوعی بازنمایی نیز محسوب می و استدالل شیوه یک است و عالوه بر آن معنادار

شود، تعاریف گوناگونی دارد و  ها محسوب می شناسی که مطالعه علمی روایت (. روایت19: 1125

اگر بخواهیم به صورت مختصر این رویکرد را شرح دهیم باید بگوییم که شناسایی عناصر 

ر انواع روایت به معنای دیگر کشف آن عناصر در ساختا  روایت، تبیین کارکردهای معناسازانه

(. 102: 1131رود )پاینده،  سازی و روایتگری از اهداف اصلی آن به شمار می اصول عامِ روایت

مشترک  زیربنای ترکیبی اصول و ثابت های شناسی بررسی ویژگی بنابراین مالک عمل در روایت
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بررسی ماهیت،  برای ابزار کی عنوان به شناسی در ساختارهای روایی است. به طورکلی، روایت

 استفاده  آن کارکرد انسان یعنی روایت و فهم بنیانی های توصیف یکی از ویژگی و توضیح

کند ماهیت انسان فهمیده  شناسی کمک می آفریند و روایت شود. انسان با روایت معنا می می

 برای ظرین چهارچوبی عنوان به شناسی روایت پژوهش، این (. در115: 1130شود )پرینس،

 شود. می های کودک استفاده در فیلم ها روایت کارکرد فهم و توصیف

 شناسي در فيلم روايت

تعریف خود را از روایت « سبک»و « طرح»، «داستان»با استفاده از سه مفهوم  1دیوید بردول

دادن به  کند: فرایندی که از طریق آن، طرح و سبک فیلم در حین جهت سینمایی عرضه می

داستان از دید تماشاگر، با یکدیگر کنش متقابل دارند. در این تعریف، منظور از داستان ساخت 

ای زمانی و علت و معلولی از رویدادها. طرح؛ شکل واقعی نظم و ترتیب و ارائه  یعنی زنجیره

مند از تمهیدات  ساختار فیلم و سبک عبارت است از استفاده نظام مثابه بهداستان در فیلم 

ژنت معتقد است که سینما، داستان را نمایش  نحو، همین (. به18: 1122)لوته، سینمایی 

شود. داستان سینمایی با ابزار متفاوتی نسبت به گزارش  دهد. یعنی داستان بازساخته می می

ی بیانی خاصی نیست. این تمایز  اشود و سینما برخالف ادبیات وابسته به وسیله ادبی روایت می

شود )احمدی،  های روایتگری سینما و ادبیات موجب می های مهمی در شیوه در ابزار، تفاوت

کالم نیست و تصاویر نقش زیادی در پیشبرد   (. روایتگری در سینما فقط به عهده811: 1131

سینما به   پردهمؤثرترین شیوه تعریف کردن داستان بر  8روایت دارند. بنا به دیدگاه جان کرامول

 دلیل به سینمایی های (. روایت800: 1131نقش داستانگو است )احمدی،کارگرفتن دوربین در 

 بر اثرگذاری برای محملی توانند می که شوند می محسوب هایی ظرفیت بسان ای رسانه پرداخت

 .شوند گرفته نظر در خاص مایه درون و مفاهیم تزریق و مخاطب

 نيشيطالعات پم. 1

جایگاه کودک در سینمای کودک؛ مطالعه نقش و »( پژوهشی با عنوان 1131) یصامت مرضیه

فرض  انجام داده است. پیش« جشنواره فیلم کودک و نوجوان  های برگزیده شناختی فیلم نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  David Bordwell 
2 John Cromwell 
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بینی  جهان در پایدار تأثیری که بیافریند هایی لحظه تواند می کودک سینمای اصلی این است که

 و کودکان فیلم جشنواره برگزیده فیلم چهار این پژوهشگر. باشد داشته گذاری کودک و ارزش

های این  . براساس یافتهکند می کادوری تحلیل و سلبی شناسی نشانه الگوی با نوجوانان را

گیری  سازی آن و شکل ها، بیانگر مطیع پژوهش، تصویر ارائه شده از کودک در بسیاری از فیلم

 شده از سوی بزرگساالن باشد نییتعهای  دیگر کودک باید تابع برنامه یعبارت بهفردی تابع است. 

 (.815: 1131)صامتی،

 «2ناگرو گارین های فیلم در کودکان بازنمایی»ای با عنوان ( در مقاله8552)1ویباوا ساتریا

 قرار استفاده مورد سینما در ایدئولوژیکی اهداف برای همواره کودک معتقد است که تصویر

بیان  سیاسی کاهش ریسک برای اغلب ودکانک از ایران سینمای در مثال، عنوان به .گیرد می

 مفهوم ایتالیایی به پردازش و برزیلی کودکان نمایش که حالی در شود، می استفاده آزادانه

 از گفتمان و ایدئولوژیک پیامدهای به این مطالعه مربوط است. وی در کودکان گناهی بی آرمانی

 هویت ساخت مورد در این پژوهش اصلی پرسش .پردازد یم کودکان از او سینمایی تصویرگری

 و تجزیه دهد. بابه آن پاسخ می فیلم چهار تحلیل پس از گارین است که هایفیلم در کودکان

های این  فیلم در کودکان هویت که حالی در که دهد می منتخب نشان های فیلم تحلیل

 سیاسی های دگاهشود و دی می ساخته اندونزیایی کودکان از آل ایده تصویر برخالف کارگردان

 (.83: 8552ویباوا،  کند )ساتریا می بیان کودکان طریق از را خود

پردازد که به این موضوع می «سینما در کودکان تصویر»( با عنوان 8510) 1پژوهش ویباوا

 شامل که باشد عام مخاطبان برای فیلم نمایش معنای به تواندمیصرفاً  کودکان فیلم ایده

 کشیدن تصویر به گرایش دولتی، های گفتمان گسترده نفوذ وجود با. است کودکان از برخی

 روابط .شکل گرفته است اندونزیایی معاصر سینمای مختلف شرایط در خانواده و کودکان

 داللت نمایش این نوع .شود یم مشاهده اندونزیایی معاصر های فیلم در کودک والدین ناسازگار

 (.8510است )ویباوا،  تغییر حال در آل ایده دهخانوا بر این موضوع دارد که مفهوم

به بازنمایی « ایدئولوژی در سینمای کودک»ای با عنوان  در مقاله 1اندروز -ین ویچیک ای

های مارکسیستی در باب  پردازد. نخست نظریه های کودکان می طبقه و جنسیت در فیلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Satrya Wibawa 

2 Garin Nugroho 

3  Igak Satrya Wibawa 

4  Ian Wojick- Andrews 
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مای کودکان تعمیم داد، شرح داده ها را به سین توان این نظریه که چگونه می ایدئولوژی و این

شود. سپس بازنمایی طبقه در سه فیلم؛ چشمان درخشان، کنار من بمان و هریت  می

های کودکان آثاری  رسد که فیلم شود. این پژوهشگر به این نتیجه می جاسوس بررسی می

هستند های ایدئولوژی  ها یا سایت کنند، اما در عین حال پایگاه هنری هستند که سرگرم می

-کنند )ویچیک های سنتی طبقه و جنسیت آشنا می که بینندگان خردسال را با نقش

 (.181-181: 1128اندروز،

 روش پژوهش. 2

 های پژوهش، روش کیفی نظری بیان شده برای یافتن پاسخ پرسش مبانی ماهیت به توجه با

 از یکی شناسی هاست. روایت پدیده معنای درک و توصیف پی در روش این که چرا شده انتخاب

 انواع تحلیل در کارگیری به قابلیت و است متون تحلیل و نقد جهت مطرح کیفی رویکردهای

 از فراتر های عرصه در شناختی روایت رویکرد های استدالل و ابزارها»دارد  را ای رسانه محتوای

 هایالگو (.10 :1131 ، تودورف و پرینس، بارت)« دارد کاربرد ادبی های  پژوهش مرزهای

 از بیش روایت ساختار بررسی ها آن تر بیش در که است شده ارائه شناسی روایت برای متعددی

عالوه بر  بتواند که است الگویی نیازمند پژوهش این های پرسش و موضوع. است محتوا مطرح

 رمزگان پژوهش این روایی مطالعه شکل روایت به تحلیل محتوای آن بپردازد. بنابراین الگوی

دو  ضمنی های داللت و انتخاب شده تا همراه با بررسی ساختار کلی روایت، معانی بارت  نهپنجگا

 .شود  مشخص  کودک  فیلم حوزه

 بارت  الگوي پنجگانه 

 بلکه گرفت نظر در آن علمی و دقیق معنای به نباید را «رمزگان» واژه خود بارت، نظر از

 یعنی. گیرند برمی در را متن و معنایی ینینش هم های جنبه هستند و گر تداعیصرفاً  رمزگان

 نیز مرتبط متن از بیرون دنیای هستند، به وصل یکدیگر به معنایی که واحدهای عالوه بر این

 در خود مصداق با نشانه   رابطه که داللت  مرتبه نخستین بارت(. 812: 1130 احمدی،) شوند می

 دوم  مرتبه به اشاره که است اصطالحی یضمن معنای. نامد می صریح داللت را بیرونی واقعیت

 کم دست یا بخشیدن ذهنیت سوی به معانی که گیرد می شکل زمانی مرتبه، این. دارد داللت
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 با روایت بارت، دیدگاه به بنا (.182-183: 1122 فیسک،)است  حرکت در ذهنی میان  مرحله

 کتاب در وی. کند یم هدایت داستان درک سمت به را خواننده که کند می کار رمزگانی

 ویلیامز،) شود می تولید رمزگان پنج طریق از خاص متن هر معنی که کند می بیان« زد/اس»

1138 :818-811.) 

 ارائه را پاسخ تأخیر با و کنند می معما طرح که هستند معنایی واحدهای رمزگان تأویلی،

 نحو وجوه از یکی روایت، ابتدای در هایی پرسش طرح(. 112: 1122کاریک، مک) دهند می

 پیگیر کند، می مجاب را مخاطب و کند می کمک داستان پیشبرد به یعنی است روایت

 است داستان «پلیسی الگوی» ینوعبه  رمزگان این. باشد معماها از رمزگشایی

 (.815: 1139احمدی،)

 که این و پردازد می وقایع و ها شخصیت کنش یا عمل بنیادین توالی منطق به کنشی رمزگان

 داستان یک در را کنشی هر توان می رمزگان این تحت. روند می پیش چگونه ها کنش توالی

 ای نقطه در و شوند یم آغاز نقطه یک در استوارند و نشینی هم بر ها چرا که کنش کرد بررسی

 یا ها کنش از ای مجموعه نشانگر رمزگان این(. 815: 1139احمدی،)یابند  می خاتمه دیگر

 (.109: 1131سجودی،) برد می پیش را روایت کل که است کوچکی های توالی

 محیط و مکان ها، شخصیت های رفتار و ویژگی توصیف ضمنی های داللت به معنایی رمزگان

 پردازی شخصیت درغالباً  که است مربوط داستان درونمایه به معنایی واحدهای این. گردد یبرم

رمزگان، دال  این در ها نشانه همه(. 815: 1139احمدی،) شوند می گرفته کار به توصیف با

 (.83: 1131بارت،) به صورت غیرمستقیم معرفی شوند نمادها و فضا خصایل، تا شود فرض می

 که محوری تضادهای و سنتی های تقابل آشنا، الگوهای ها، مضمون نمادین؛ رمزگان

 برای. گیرند رمیب در را( 103: 1131سجودی، ) شوند می بازتولید داستان در پیوسته

 های تقابل قالب در متن چگونه که کرد بررسی باید نمادین معنایی واحد این رمزگشایی

 .است یافته سامان دوگانه

 ای مجموعه یا حکمت علم، یک به ارجاع است؛ بیرون به متن ارجاع مجرای فرهنگی، رمزگان

: 1131بارت،... ) و تاریخی دبی،ا شناسی، روان پزشکی، فیزیک، دانشِ از نوعی یا عمومی دانش از

 چه جامعه دهد می نشان که هایی عرف. کند می مشخص را اجتماعی های عرف . این رمزگان،(11

 (.889: 1131 پاینده،) داند می نادرست یا درست را اموری چه و دارد توقعاتی
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 ها يافته تحليل و تجزيه

 1911كيارستمي، عباس -«دوست كجاست خانه»داستان فيلم 

آموزان را به خاطر  ورود معلم به کالسِ درس است. معلم دانش  اولین نمای فیلم مربوط به لحظه

که از دستورش سرپیچی زاده را به خاطر اینکند. معلم محمدرضا نعمت بازیگوشی سرزنش می

-کند. به عنوان تنبیه کاغذش را پاره میکرده و مشق را دوباره در دفترش ننوشته، شماتت می

کند. در مسیر شود و محمدرضا گریه می کند اگر تکرار شود از مدرسه اخراج می ، تهدید میکند

هایشان که زاده به دنبال یکی از همکالسیبازگشت به خانه، احمد احمدزاده و محمدرضا نعمت

شود که احمد خورد و باعث میدوند که محمدرضا زمین می گردانی زده، میبه محمدرضا پس

دفتر او را با خود به خانه ببرد. احمد  اشتباهاًردن وسایل دوستش از روی زمین، کموقع جمع

کند که احمد به قصد بازی تصمیم دارد که دفتر دوستش را به او برگرداند؛ اما مادرش تصور می

شود و راه روستای خرید نان از خانه خارج می خواهد به بیرون از خانه برود. احمد به بهانه می

دوستش را  وجوی زیاد، خانه کند تا دفتر را به محمدرضا برساند. پس از جستا طی میپشته ر

تواند به احمد  شناسد، نمی کند حتی پیرمردی که مدعی است همه اهالی روستا را میپیدا نمی

-به خانه بازمی هنگام شبشود، کمکی کند. در نهایت، احمد که موفق به یافتن دوستش نمی

 نویسد. فیلم با نمایی از کالس و معلم که دفترِ مشقخود و محمدرضا را می هایگردد و مشق

 رسد.زند، به پایان می آموزان را امضا میدانش

 با رمزگان پنجگانه بارت« خانه دوست كجاست»تحليل روايت فيلم 

 رمزگان تأويلي

راژ فیلم روی بخشی شود. تیت می چوبی که لق است، آغاز« در» فیلم با نمای نزدیک از دستگیره

شود که چرا فیلم با این نما شود. این پرسش برای مخاطب ایجاد میاز درِ کالس نوشته می

در فرایند روایت مهم « در»گیرد که شاید عنصر  شود؟ و این وجه مجهول شکل میشروع می

مای کشد تا در ن دهد. مخاطب انتظار می اتفاق مهمی رخ می احتماالً« در»ی سو آنباشد و 

گشوده شود و یکی از معمای آغازین فیلم حل شود که در متعلق به کالسِ درس « در»بعدی 

در آغاز فیلم، در سکانسی که احمد با پیرمرد در و « درِ چوبی»است. علت گنجاندن نمایی از 

شود. پیرمرد از درهای چوبی که  گردد، پاسخ داده میزاده میساز به دنبال خانه نعمتپنجره
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که درهای چوبی با  این کند،  تمجید می و های گذشته ساخته تعریف و برادرش در سالخود 

 اند و با ارزش هستند. زحمت دست ساخته شده

آموزان  آموزان است، پروانه، یکی از دانشدر سکانسی که معلم مشغول امضای مشق دانش

کمرم درد »دهد: اب میپرسد که چرا رفتی زیر میز؟ جومضطرب است و زیر میز رفته، معلم می

-پرسد. گرهماند، حتی معلم علت را نمیعلت کمردردش در این سکانس مجهول می«. کنهمی

« پشته»فیلم که احمد به طور اتفاقی با پروانه در روستای   گشایی از این رمز تأویلی در ادامه

کند که به او امر می شود دهد. در این صحنه صدای پدرِ پروانه شنیده میشود، رخ میرو میروبه

 برد. را به داخلِ خانه می شیر سنگین ظرف شیر را ببرد. پروانه که سریع

بیند، برای  رنگی روی بند رخت می ای شلوار قهوه ،«در» الی از ای که احمد در صحنه

شود که شلوار متعلق به محمدرضاست؟ این پرسش کنجکاوی  شخصیت اصلی پرسش ایجاد می

شود. این واحد معنایی در  انگیزد و برای یافتن پاسخ با احمد همراه می می را در بیننده بر

ها تکیه داده و  کند، به دیوار پله اش دنبال می سکانسی که احمد، آقاخان را تا جلوی در خانه

ی  آید، لنگه ای بیرون می شود. از داخل داالن تاریکی بچه چشم به درِ خانه دوخته، تکرار می

کند که صورتش ناپیداست. شلوارش همانند شلوار محمدرضاست و  حمل میرا طوری « در»

زاده است یا نه؟ تأویل این صحنه  بیننده همراه احمد منتظر است که بداند او محمدرضا نعمت

دارد، اما چهره کودک پشت قاطر پنهان است.  را از روی شانه بچه برمی« در»ادامه دارد؛ آقاخان 

 شود که محمدرضا نیست. میبعد از رفتن قاطر مشخص 

 رمزگان كنشي

، آن را باید «خانه دوست کجاست»باید به این نکته توجه داشت که هنگام تحلیل روایت فیلم  

 نسبتاًای از رویدادها در نظر گرفت. روایت این فیلم طرح اولیه  ها یا زنجیره ای از توالی مجموعه

 ای دارد: ساده

هم ریخته  شود که تعادل اولیه به وایت از جایی شروع میپردازی و ورود به ماجرا: ر صحنه .1

 است و احمد دفترِ محمدرضا را اشتباهی برداشته است.

و دادن دفتر به « پشته»کنشگری: احمد از متقاعد کردن مادرش برای رفتن به روستای  .8

 گیرد مخفیانه اقدام کند. ماند و تصمیم می دوستش ناکام می
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 گردد. انه دوستش میوجو: احمد به دنبال خ جست .1

هایی  شود و او برای احمد پاره روایت یافتن دوست جدید: احمد با پیرمرد نجار آشنا می .1

 کند. تعریف می

گیرد مشق خود  بازگشت: بازگشت احمد به خانه مساوی است با تنبیه شدن و او تصمیم می .0

 و دوستش را بنویسد.

توان در  . البته هرنوع کنشی را میکند ها عملکردِ شخصیت اصلی را مشخص می این توالی

 متن روایی با این رمزگان مشخص کرد.

 رمزگان معنايي

شاید بتوان گفت که اشتراک محیطی در سکانس ابتدایی و نهایی فیلم، مخاطب را به 

اجتماعی بر کودکان  اندیشی درباره اصول حاکم بر مدرسه و تأثیر کارکردهای این ساختار ژرف

ای که معلم مشق  ی مضطرب و نگران احمد در صحنه ن با تمرکز بر چهرهدهد. دوربی سوق می

هایی از کژکارکرد نظام آموزشی  کند، غیرمستقیم ناگفته کند و او گریه می زاده را پاره می نعمت

آموزان وجوهی از  وگوی معلم با دانش کند. در همان سکانس اول فیلم، در گفت را روایت می

های ارتباطی مثل:  رعایت کردن اصول ابتدایی مهارت بدون شود. معلم رمزگان معنایی دیده می

در کالم « ساکت»تکرار واژه  .کندآموزان می به سرزنش دانش سالم کردن و احوالپرسی شروع

شود و در جایگاه رساند که منفعل و مطیع بودن کودک ارزش محسوب میمعلم این معنا را می

 کند. بهشده، شماتت می ا به خاطر خروج از هنجارهای تعیینکننده، کودک رگر و کنترلهدایت

 سیستم الگوهای و ناکارآمدی کهنگی بر ضمنی داللت نیز کالس درِ بودن لق رسد می نظر

 .دارد آموزشی

هایی از حاکیمت گفتمان  ها، نشانه ارتباطات کالمی شخصیت در تحلیل داللت ضمنی

ها نیز اشاره غیرمستقیم به این  نوشتن بچه ی مشق شود. بازنمایی صحنه مدرسه کشف می

الگوهای نظام آموزشی عمل کند. به همین  براساسموضوع دارد که در این بافتار، کودک باید 

من مشق »گوید:  خواهند بیاید بازی، میسیاق، دیالوگ احمد در برابر دیگر کودکان که از او می

 تفکر او جام تکالیف مدرسه باور کرده و درو ان دهد که کودک به اولویت مشق نشان می« دارم
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که بازی امری فرعی و کژرفتاری است در حالی که بازی یکی از نیازهای ذاتی و  شده نهادینه

 رود. فطری کودک به شمار می

چندبار  را مادرش برداشته، اشتباهی را دوستش دفتر شودمی متوجه احمد سکانسی که در

 خیال به و شنودنمی درست را احمد حرف است و ستنش رخت سرگرم زند، مادرشمی صدا

احمد اصرار  .«نخور تکون سرمشقت، بشین: »دهدمی جواب عصبانیت با دارد قصد بازی او اینکه

دهد که باید دفتر محمدرضا را به او بدهد، مادر از سماجت کند و با سماجت توضیح میمی

 نشنیدن«. کنمزنم مغزتو داغون میآم میی. متکون نخوری»گوید: شود و میاحمد عصبانی می

کودک و عالیق او به درستی درک  که دارد ضمنی معانی شدهروایت جهانِ در کودک صدای

 پدیده رواج  کننده بیان فیلم های شخصیت وگوی گفت در کودک تنبیه به شود. تکرار تهدیدنمی

 در این موقعیت اجتماعی برای تربیت کودک است. بدنی تنبیه

گذرند، می« پشته»های روستای  ساز از کوچهای که احمد همراه با پیرمردِ پنجره  در صحنه

های آهنی روی دیوارهای  دست پنجره های چوبی در تقابل با نور یکانعکاس نور رنگانگ پنجره

های ها همزمان با تعریف و تمجید پیرمرد از در و پنجرهشود. نمایش این صحنهتاریک دیده می

-همین صحنه می های پیرمرد را فراهم کرده است. در ادامهبازتاب تصویری حرف ی، زمینهچوب

ترسد، چند قدم به رسد و با صدای سگ میهای آهنی میبینیم که احمد به نور یکی از پنجره

ایستد، این نوع ترکیب تصویری بر تأثیرگذاری چوبی می گردد و در نور مالیم پنجرهعقب برمی

های احمد: تاریکی شب، با حالت کامالًای پیرمرد تأکید دارد. نورپردازی این صحنه هصحبت

 ترس از سگ و مسیر پرتالطم بازگشت به خانه هماهنگ است.

 رمزگان نمادين

دهند. به اختصار  توان در فیلم، فهرست کرد که به متن معنا می های متضاد فراوانی می قطب

مفهومی است که از  «مشق»است. « مشق/بازی»دوقطبی  ها، ترین آن شود که مهم بیان می

ترین شیوه تماس  طبیعی« بازی»شود. در حالی که  سوی دنیای بزرگسال بر کودک تحمل می

ی زندگی  کودک با جهان پیرامونش است. در این متن مشاهده کردیم که عنصر بازی در حاشیه

های متناقض شکل گرفته  تکرار گزارهکودک قرار گرفته است. اساس روایت این فیلم بر مبنای 

 ایم: ی این روایت در جدول زیر آورده های دوگانه است. تعدادی از تقابل
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 ي دوست كجاست هاي دوگانه فيلم خانه: تقابل1جدول 

 بازی مشق

 شب روز

 گریه خنده

 بزرگسال کودک

 خانه مدرسه

 تنبیه تشویق

 ی چوبیدر و پنجره ی آهنیدرو پنجره

 روستا شهر

 

دهد که در آن  مخاطب را به دنیای نمادینی سوق می« دوست کجاست  خانه»روایت فیلم 

دهد و به شخصیت  ی بزرگسال در برابر بحران به وجود آمده تغییر موضع می کودکِ مطیع جامعه

 اصلی دور از انتظار است.  شخصیت های شود به شکلی که کنش پویا و کنشگر تبدیل می

شود. احمد در بافت کوچکی  ادهای نامعمول در بخش دیگری از فیلم تکرار میبازنمایی رخد

اهالی روستا  معموالًگردد، برخالف تصور عمومی که ی دوستش میمثل روستا به دنبال خانه

زاده را بلد نیست. مخاطب در این بخش از  محمدرضا نعمت  شناسند، کسی خانههمدیگر را می

کند که به ندرت در رو میتفاوت از یک موقعیت اجتماعی روبهروایت با کنشی ناآشنا و م

 کند. فضاهای روستایی نمود عینی پیدا می

 رمزگان فرهنگي

کرد که بهترین معرف بینامتنیت  آغاز فیلم نام از باید را واکاوی ارجاع روایت به خارج از متن

 سهراب کوتاهی از رشع اولین و آخرین مصرع ،«دوست کجاست خانه» در متن است. جمله

 دهد.فیلم را با مضمون اصلی شعر پیوند می که به نوعی درونمایه است« نشانی»به نام  سپهری

حرکت به سمت معرفت و شناخت تفسیر کرد که در فضای  توانشعر را می معنای پنهان این

باشد.  تواند عشق، خداوند و حتی انسانعرفانی به دنبال شناخت دوست است و این دوست می

 های مشترک را کشف کرد.توان روابط بینامتنی بین دو متن دید و نشانهبا این برداشت می
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هایی از تحوالت  گونه که پیش از این اشاره شد پیرمرد نجار برای احمد، پاره روایتهمان

کند. یکی دیگر از  اجتماعی چون مهاجرت به شهر و تغییر سبک زندگی اهالی روستا بازگو می

که پدربزرگ احمد و دوستش  خانهصحنه جلوی قهوه های اجتماعی و فرهنگی فیلم را در اعارج

اند، واکاوی کرد. احمد که ناامید از یافتن دوستش از روستای پشته برگشته، دوان دوان نشسته

-بیند و صدایش میشود تا پدربزرگ او را نبیند، اما پدربزرگ او را میخانه رد می از جلوی قهوه

یچ پ سؤالدهد، او را احمد را نمی سالمِ جواب که حالی آید. درند. احمد پیش پدربزرگ میک

دهد که برود سیگارش را بیاورد. بعد از رفتن احمد، کند که کجا بودی؟ و به او دستور میمی

ای ، فرستادن احمد پی سیگار را بهانهپدربزرگجاست. گوید که سیگار ایندوست پدربزرگ می

دهد. پذیری مطلق کودک را به زبانی ساده توضیح میداند و مفهوم جامعهتربیت او میبرای 

استداللِ پدربزرگ این است که بچه باید درست تحویل جامعه شود. پدربزرگ همانند مادرِ 

این  دهنده نشان« دستور»گیرند. استفاده پدربزرگ از واژه  احمد عاملیت کودکی را نادیده می

اختیار باشد. پردازش باورهای عامیانه ک موردپسند این دیدگاه، باید مطیع و بیموضع است کود

 شود. تربیتی در چند صحنه از فیلم تکرار می

توان در سکانسی دید که دوربین  های رایج در جهان این روایت را می دیگری از عرف  نمونه

های فرعی در نمای یتگر شخصهای معاملهمضطرب احمد متمرکز شده و تنها دست بر چهره

 به پول رسید نوشتن برای شود که در حال تبادل پول هستند. یکی از افرادبسته مشاهده می

کند که دفتر مال او نیست احمد چندبار تکرار می .آیدمی دفترِ احمد سراغ و دارد احتیاج کاغذ

یشه معلم. همرم. متوجه یابیه برگ... یه برگ در »گوید:  شود، اما او می و آقا معلم عصبانی می

این صحنه داللت بر این دارد که رعایت نکردن حقوق کودک در این بافتار «. نیگا کن. ببین

 رایج است.

های فرهنگی وجود دارد. معلم از  آموزان در کالس نیز، داللتوگوی معلم با دانشدر گفت

دهد که دستش عرق یم آموز پاسخ پرسد که چرا مشقت را کثیف نوشتی؟ دانشآموز میدانش

های فیلم تکرار تر صحنه زار تا کار کند. اشاره به کارِ کودک در بیشکرده بود، رفته بود سر برنج

شود و اشاره به این موضوع دارد که در این موقعیت اجتماعی کار برای کودک، امری می

 شود. پسندیده و ارزشمند تلقی می
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 1931مدعلي طالبي مح -«پايان رؤياها»تحليل روايت فيلم 

 داستان فيلم

نام آرش است که همراه با خانواده در یکی از روستاهای شمال کشور  کودکی به  این فیلم درباره

کند. محمودخان تصمیم دارد  نام محمودخان کار می کند. پدرِ آرش برای شخصی به زندگی می

ارد. آرش عالقه شدیدی به سپ )مادیان( را به پدر آرش می اسبشبه خارج از کشور سفر کند و 

تواند سرعت اسب  رود و چون نمی شود، به جنگل می اسب دارد. یک شب مخفیانه سوار اسب می

دهد. آرش موضوع را از خانواده پنهان  اش را از دست می خورد و بینایی را کنترل کند، زمین می

ای درمان پسرشان تالش گوید که از باالی درخت افتاده است. خانواده بر کند و به دروغ می می

کنند. در این میان، اسبِ محمودخان که باردار بوده، فردای شبِ حادثه بعد از به دنیا آوردن  می

 شود. اش تلف می کره

 تحليل روايت با رمزگان پنجگانه بارت

 رمزگان تأويلي

پرسش  به چه چیزی داللت دارد؟ به این« پایان رؤیاها»عنوان فیلم آغازگر این پرسش است که 

شود که شخصیت اصلی  شود. در ابتدای روایت رمزگشایی می در چند سکانس پاسخ داده می

شب حادثه   چنین در فصل آخر فیلم، وقتی آرش با محمودخان درباره یای سوارکاری دارد. همرؤ

 یا بود که به پایان رسید.رؤشود که اسب برای آرش یک  کند، مشخص می صحبت می

شود. آرش  ها با رمزگان تأویلی آغاز می یان رؤیاها همانند دیگر روایتسکانس نخست فیلم پا

شود.  خواهد به داخل اتاق سرک بکشد و تنها صدای موسیقی شنیده می با کنجکاوی می

افزاید. معماهای زیادی در این روایت  صحنه می نورپردازی و فضای اتاق بر معماگونه بودن این

ای که آرش شبانه سوار  شوند. برای مثال در صحنه میوجود دارد که در طول پیرنگ حل 

شود و برای  خوردن آرش نمایش داده می زمین  رود، تنها صحنه شود و به جنگل می مادیان می

افتد. این معما در سکانسی که آرش نزد  مخاطب سؤال است که چه اتفاقی برای مادیان می

شود. در این صحنه مشخص  رمزگشایی می کند، رود و اتفاق آن شب را بازگو می محمودخان می

 شود. خورد و زخمی می کند، زمین می ای گیر می شود که آن شب، پای مادیان در چاله می
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 رمزگان كنشي

ها  ترتیب و توالی کنش  دهنده شوند که نشان رمزگان شناسایی می این واحدهای معنایی در

یل یافته است: الف( طرح ماجرای سفر های زیر تشک رفت از پی« پایان رؤیاها»هستند. روایت 

ی وافر آرش به اسب، ماجراجویی آرش، وقوع حادثه برای آرش و  محمودخان و نمایش عالقه

 ریزد. می به هممادیان و شروع بحران به شکلی که تعادل اولیه 

 رمزگان معنايي

داستان به  ها، رویدادها و محیطِ گردیم که شخصیت هایی میدر این رمزگان به دنبال نشانه

ای که آرش از پدر و محمودخان کند. بدین قیاس، صحنه صورت غیرمستقیم معرفی می

کنند که این کار خطرناکی  خواهد که اجازه بدهند سوار اسب شود، اما همه به او گوشزد می می

کند و او برای رسیدن به کودک توجه نمی است، کارکرد معنایی دارد چرا که کسی به خواسته

 رساند که کنشگر است.برد. این کنش آرش این معنا را میایش شبانه اسب را به جنگل مییرؤ

شود از رمزگان  معرفی محمودخان که در نقش یک شخصیت تمثیلی در این فیلم ظاهر می

دهد که در  برخورد او با زیردستانش نشان می  و نحوه  معنایی استفاده شده است. لحن، کالم

مادی افراد. در چند صحنه   ها اهمیت دارد نه جایگاه اصل برابری انسان دیدگاه این شخصیت،

 شود که داللت ضمنی بر تفکر و باورهای او دارد. این شخصیت کتاب به دست دیده می

رساند، یکی از اشکال رمزگان معنایی وجود  او را به بیمارستان می پدر آرشدر سکانسی که 

داند. معنای  می  آرش را منوط به پرداخت هزینه  لجهدارد. متصدی پذیرش بیمارستان، معا

ضمنی این صحنه به تسلط و نفوذ پول در تمامی ابعاد زندگی بشر اشاره دارد که این عنصر از 

ی  ای که دغدغه ی مقتدر تبدیل شده است. به گونه کارکرد ابزاری فراتر رفته و به یک پدیده

چنین در سکانس دیگری از فیلم،  است. همکسب آن از نجات جان یک انسان پیشی گرفته 

گران نیز داللت  های معامله و نمای نیمه بسته از دست« پول»بازنمایی شکل ظاهری عنصر 

کند  حاکمیت این عنصر بر روابط اجتماعی است و به مخاطب القا می  دهنده معنایی دارد و نشان

 مسلط دارد.های اجتماعی حضور  که این ابزار اقتصادی در بیشتتر عرصه

شود؛ آرش وقتی ماجرای شب  کارکرد معنایی در رخداد بخش پایانی روایت نیز دیده می

بزند. این نوع کالم  گوششخواهد که تو  کند، از او می را برای محمودخان تعریف می  حادثه
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های کودکان که خارج از  بزرگسال در مقابل کنش  داللت ضمنی بر این موضوع دارد که جامعه

 برند. های تعریف شده باشد، بازخورد تنبه بدنی را به کار می چوبچهار

  رمزگان نمادين

فروشد توسط  نمایش واقعه دستگیری غالم، شخصیتی که درختان جنگل را قطع کرده و می

دهد که در این بافتار  ی، مخاطب را در برابر دنیای نمادین قرار میجنگلبانسرباز پاسگاه و مأمور 

شود. البته قبل از روایت این رخداد، غیرمعمول بودن دستگیری یک  مقابله می شکنی با قانون

های  شود و حتی با نشان دادن نگاه وگو محمودخان با پدرِ آرش بازگو می خوار را در گفت جنگل

آمیز اهالی روستا به غالم، مأمور و سرباز، تصورات عمومی از قانون و عامالن اجرای آن را  تعجب

 کند. ییر میخوش تغ دست

کند،  خانه محمودخان فرار می اسطبلشب از  یمهنی مادیان(  در سکانسی از فیلم، تیزپا )کره

 در زمان مقطع این در آرش که حالی گردد. در کند و به دنبال آرش می ی آرش را باز می درِ خانه

شود.  یده میدهد، شن بستری است، اما صدای آرش در این نما که تیزپا را نشان می بیمارستان

شود؛ روابط عمیقی که  گرفته بین انسان و حیوان روایت می در این سکانس، روابط عاطفی شکل

ای که با تعمق و نگرش در دنیای کودکان  شاید به ندرت در جهانِ واقعی شکل بگیرد، اما پدیده

چون منطق  هم توان آن را یافت. بنابراین در این صحنه با نمونه دیگری از رمزگان نمادین که می

 داریم. سروکاریا هستند، رؤ

شود.  تصویر نامعمول و ناآشنا از کالسِ درس و سیستم آموزشی در این فیلم دیده می

ها  ها کودکی کنند و از آن دهد، بچه آموزان شاد و معلمی که به کودکان اجازه می دانش

بازنمود تصویری شاد و  بینند؟ پردازی کنند و بگویند که دنیا را چگونه می خواهد خیال می

های آموزشی است.  همسو با نیازهای کودکان در فضای آموزشی برخالف تصور عموم از محیط

های دوگانه که پیوسته در متن بازتولید  به شناسایی تقابل توان می معنایی واحد این در

یکدیگر، ترین نتایجی است که در ارتباط با  مهم  دهنده شوند، پرداخت. جدول زیر نشان می

 دهند: ی رمزگان نمادین در این فیلم شکل می مثابه بهتضادهای محوری را 
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 هاي دوگانه: تقابل2جدول 

 بزرگسال کودک

 ندیدن )نابینا( بینا() یدند

 روز شب

 گریزی قانون مندی قانون

 مجرم پلیس

 واقعیت یارؤ

 رمزگان فرهنگي

های  یکی از عرف  دهنده پدرِ آرش نشان در گفتار« مال حرام خوردن ندارد»تکرار عبارت 

دهد پایبندی به رعایت حقوق دیگران در این  می  اجتماعی رایج در این ساختار است که نشان

 ای به آن پایبند نیستند. شود که عده جامعه ارزش تلقی می

وگوی پدر و مادر آرش با محمودخان که تازه از سفر برگشته، واحد معنایی که متن  در گفت

کند و  دهد، وجود دارد. محمودخان از کانادا به عنوان بهشت یخی یاد می ا به بیرون ارجاع میر

ی است. در هفتادودوملتکسی با کسی کار ندارد، سرزمین  آنجاکند که در  تعریف می

های از یک  کردند. در واقع، جنبه های پر از برف، آدمای سرد و یخی از کنار هم عبور می خیابان

اش در زیارتگاه،  شود. به تصویرکشیدن حضور آرش و خانواده بازنمایی می ناختهمکان ناش

بندی کرد که به  توان در رمزگان فرهنگی دسته روشن کردن و آش نذری خوردن را می شمع

 دهد. ها و رسوم رایج در این بافت اجتماعی را نشان می نوعی آئین

 گيري بندي و نتيجه جمع

رسیم که طرح معما  به این نتیجه می« ی دوست کجاست خانه»یلم در بررسی ساختار روایت ف

ضمنی این متن  های شود مخاطب در خلق معنا مشارکت داشته باشد. در تبیین داللت باعث می

است،  افکنده سایه بر کودکی که ساختار آموزشی آموزشی و این نظام کژکارکردهای به

در اشکال روابط بینامتنی، اشاره  خارج از متنبه  «کجاست دوست خانه» رسیم. ارجاع فیلم می

شود.  ی آموزش و تربیت کودکان و کارِ کودک مشاهده می شیوه  درباره  به باورهای عامیانه
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مربوط به دوران گذار و گرایش به زندگی مدرن در بافت  اجتماعی تحوالت هایی از روایت پاره

 شود. روستا بازگو می

در چهارچوب رمزگان پنجگانه بارت « پایان رؤیاها»ت فیلم شناسی ساختار روای در روایت

این نتایج به دست آمد که رمزگان متعددی در پیشبرد فرایند روایت دخیل هستند. این روایت 

شود. رمزگان نمادین در این فیلم در قالب  همانند هر متن روایی با طرح رمزگان تأویلی آغاز می

انه قابل تشخیص است. رمزگان فرهنگی نیز از نوع ارجاع های دوگ و تقابل آشنا الگوهای نقض

شناخت  و رسوم مذهبی هستند که مخاطب را به  های اجتماعی، اطالعات مکانی، آئین به عرف

 کند. از این بافتار اجتماعی رهنمون می

اگر بخواهیم به شکل اجمالی به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم که کودکی در این دو 

بر روایت  «کجاست دوست خانه» فیلم شود باید گفت که تمرکز اصلی ایت میفیلم چگونه رو

در  کودک  تنبیه ی بزرگسال برای ساخت کودکیِ مطلوب است. تهدید به های جامعه چهارچوب

 خود قوانین کوشد های فیلم به وفور نمود دارد که بیانگر ساختاری است که می شخصیت  گفتار

 دهند. می کودکی شکل به تر، ساختارهای اجتماعی یان سادهبه ب. کند کودک تلقین را به

ی مشق نوشتن کودکان اشاره غیرمستقیم به این موضوع دارد که در این بافتار  بازنمایی صحنه

عمل کند. به همین سیاق، خودِ  آموزشی نظام شود که متعهد به الگوهایبه کودک اجبار می

که بازی کژرفتاری  شده نهادینه تفکر او کرده و در کودک به اولویت انجام تکالیف مدرسه باور

 رود. است در حالی که بازی یکی از نیازهای ذاتی و فطری کودک به شمار می

باید گفت که صدای کودکی در این ساختار « پایان رؤیاها»بندی تحلیل فیلم در جمع

شود ته میشود. از کودک خواس شنیده نمی« خانه دوست کجاست»اجتماعی همانند فیلم 

ی بزرگسالی دنبال کند، اما کودک منفعل بازنمایی نمیتحقق آرزویش را پس از ورود به مرحله

شود بلکه کنشگر و ساختارشکن است. در این فیلم، کودکی درکنش متقابل و ارتباط تعاملی با 

 سالی بزرگ کشمش جامعه و جدال از هایی جنبه شود. با این همه، طبیعت به تصویر کشیده می

شود. به طور کلی در این فیلم بزرگسالی در تضاد با کودکی بازنمایی  روایت می طبیعت نیز با

دنبال  به را بدنی تنبه بازخورد های تعیین شده کودک، چهارچوب از خارج های شود و کنش می

 خانه در فیلم قهوه فضای بازنمایی با روستایی بافت زیست و ارتباطات گروهی در  نحوه دارد.
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شود که در این بافت ارتباطات عمیق و شناخت متقابل افراد، ارزش  روایت می« پایان رؤیاها»

 شود. اجتماعی محسوب می

 شایستگی و توانایی سرعت از مرحله کودکی گذر کند، به در جهان این دو متن، کودک باید

 عضو یک هب سرانجام و کند کسب را خود فرهنگی همتایان روزمره های فعالیت در مشارکت

شود، اما خودِ کودک به دنبال ساختارشکنی و کسب استقالل فردی است.   تبدیل فعال

وجوی احمد برای  در جست« خانه دوست کجاست»کودک در فیلم   ساختارشکنی شخصیت

ی بزرگسال در این دو  دید. جامعه« پایان رؤیاها»دوست و ماجراجویی آرش در فیلم   یافتن خانه

 الزم و کودکی ضروری مند نظامیا گذر  کودک پذیری فرایند جامعه را برای نیبد روایت تنبیه

اهمیت  یژه بازی از نظر بزرگساالن غیرکاربردی و بیو به های کودکان عملکرد و فعالیت .داند می

ها در  خواهد به کودک شکل بدهد. در یک باهم نگری، کودکی در این متن است و جامعه می

 شود. عی و استقالل فردی نشان داده میتعارض میان مصلحت جم

های متنوعی از خوداتکایی و بازاندیشی در خویشتن که از  این در حالی است که جنبه

شود. در این فیلم، بازنمایی  روایت می« پایان رؤیاها»های بارز فردگرایی است، در فیلم  ویژگی

خانه دوست »بت به فیلم های اجتماعی نس پذیری و هماهنگی با ارزش های جامعه مکانسیم

گروه خاص نشان داده  مثابه بهدر این فیلم، کودکان رسد،  تر است. به نظر می رنگ کم« کجاست

و مصنوعات   ها، ارتباطات، محیط کنش  کودکی در قالب مستقل دنیای شود چرا که می

تر از  توان گفت روایت کودکی پررنگ ای که می شود. به گونه بازنمایی می مخصوص کودکان

چنین  هم .است پذیرتر این فیلم انعطاف در کودک و بزرگسال اجتماعی است. روابطساختارهای  

در فیلم  کودکی در دو فیلم تفاوت وجود دارد چرا که کارِ کودک  های روزمره در بازنمایی تجربه

و  ی بزرگسال با وجود فقر از سوی جامعه« خانه دوست کجاست»برعکس فیلم « پایان رؤیاها»

 مشکالت اقتصادی بر کودکی تحمیل نشده است.
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 ( روایت در 1125آسابرگر، آرتور )رسانه و زندگی روزمره، ترجمه محمدرضا لیراوی، عامه فرهنگ ،

 تهران: سروش./ کتاب ترجمه

 در شناسی جامعه سرنوشت و داستانی ادبیات»(. 1121) شهرام پرسش، و تقی ارمکی، آزاد 

 ./ مقاله در مجله31-93 ،81 اجتماعی، شماره علوم ی نامه .«ایران

 ،کتاب.انتشارات مرکز: تهران .متن تأویل و ساختار (1139بابک ) احمدی / 

 ،دیداری، ارتباط شناسی نشانه سوی به: متن تا تصویری های نشانه از( 1131) بابک احمدی 

 / کتاب.مرکز: تهران

 ،کتاب ترجمه.انتشارات فراز: تهران. پور  شکری دهسپی ترجمه، زد/اس (1131روالن ) بارت / 

 ،ترجمه. شناسی روایت به ( درآمدی1131جرالد ) پرینس، و تزوتان تودوروف، روالن؛ بارت 

 / کتاب ترجمه.انتشارات هرمس: تهران رهنما، هوشنگ

 ،تشارات ان: تهران. اول جلد ای، رشته میان ای درسنامه: ادبی نقد و نظریه (1131حسین ) پاینده

 / کتاب.سمت

 ،تهران. شهبا محمد ترجمه ،(روایت کاردکرد و شکل) شناسی روایت (1130جرالد ) پرینس :

 / کتاب ترجمه.انتشارات مینوخرد

 ،نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران کودک، ادبیات بنیادهای( 1121) کمال پوالدی. 

 ،علوی فاطمه سیده ترجمه انتقادی، -شناختی زبان درآمدی: شناسی روایت (1131مایکل ) توالن 

 انتشارات سمت./ کتاب ترجمه: تهران نعمتی، فاطمه و

 ،پردازی نظریه) کودکی دوران شناسی ( جامعه1131آلن ) پروت، و کریس جنکس، و آلیس جیمز 

 ترجمه/ کتاب .انتشارات ثالث: تهران. آبادی ابراهیم علیرضا و کرمانی علیرضا ترجمه ،(کودکی درباره

 انتشارات : تهران کرمانی. علیرضا ترجمه کودکی، مطالعات بر ( درآمدی1139) مری کیلی، جین

 / کتاب ترجمه.ثالث

 ،کتاب ترجمه.مرکز: تهران. سبحانی مهدی ترجمه هنر، شناسی جامعه( 1130) ژان دووینیو / 

 ( 1139ذکایی، محمدسعید« )فصلنامه ،«یمحور مسائل و رویکردها مفاهیم، کودکی؛ مطالعات  

 ./ مقاله در مجله11-10. 19، شماره 11ارتباطات، سال  و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن

 ( نشانه1131سجودی، فرزان ) شناسی کاربردی. تهران: انتشارات علم./ کتاب 

 ،مطالعات دفتر: تهران. یرآبیغ مهدی ارتباطی، ترجمه مطالعات بر درآمدی (1122جان ) فیسک 

 / کتاب ترجمه.ها هرسان توسعه و
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 ( مفاهیم کلیدی ارتباطات، 1120فیسک، جان؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی و اوسولیوان، تام )

 نو./ کتاب ترجمه زاده. تهران: انتشارات فصل ترجمه میرحسن رئیس

 آستانه در ایران نوجوان و کودک های رسانه تحوالت»( 1119) علی سید خوانساری، کاشفی 

 / مقاله در مجله.82-13 .3نوجوان، سال، شماره  و کودک ادبیات هشنامهپژو ،«قرن تحویل

 ،فارابی سینمایی بنیاد: تهران. بترایی بابک ترجمه فرهنگ، و فرم فیلم( 1121) رابرت کالکر. /

 کتاب ترجمه

 ،سینمای در زنان اجتماعی نقش بازنمایی»( 1139) پروشات مهرورزی، و محمدساالر کسرایی 

 علوم پژوهشگاه پژوهی ، جامعه«فروشنده» و «قند حبه یه» فیلم موردی مطالعه: انقالب از بعد
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