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  چكيده

 دربـاره هـاي فضـايي    ها، تئـوري  هاي سينمايي است. اين فيلم دهد، فيلميكي از مواردي كه به تصورات ما از مفهوم كودكي شكل مي
هـايي   بيني ها و جهاندهند و از اين منظر، ديدگاه ارائه مي اينكه كودكان چگونه بايد باشند، هايي دربارهرشد جسمي، شناختي و فرضيه

هاي سـينمايي بـه عنـوان ژانـري از توليـدات       اند. فيلموجود نيامدهشوند كه هرگز تصادفي نبوده و يقيناً به خودي خود بهرا شامل مي
هـا، بيـانگر    شوند. در واقع تصوير ارائه شده از كودك در بسياري از فيلم اي، به نوعي ساختار اجتماعي و سياسي نيز محسوب مي سانهر

هايي باشد كـه بزرگسـاالن بـراي وي    بايست پيرو برنامه سازي حساب شده و دقيق او، به عنوان فردي تابع است، فردي كه ميمطيع
باشد كه در يكـي از   هايي مي به دنبال بررسي مدلولِ (تصوير برساخته شده از كودك) دالعتبار، پژوهش حاضر كنند به اين ا تعيين مي

سينمايي برگزيده جشنواره كودك و نوجوان (كودك و فرشته) به تصوير كشيده شده است و قصد دارد به اين سـؤال اصـلي   هاي  فيلم
نتايج حاصل از پژوهش حاكي از آن است كه كـودك در ايـن   » شود؟ برساخته ميچگونه   مفهوم كودكي در اين فيلم«پاسخ گويد كه 

و انتظـارات   »كـودك بزرگسـال  «شود و شرايط جنگـي موجـب شـكل گـرفتن      يگاه طبيعي سني خود بازنمايي نميجنگي در جا فيلمِ
  شود. بزرگساالنه از وي مي

  واژگان كليدي

  جبرگرايانه، فيلم هاي كودك و نوجوانكودكي، بازنمايي، رويكرد سازه گرايانه، رويكرد 

  

  

                                                            
                                 tejalyd2000@yahoo.com،تهران مركز آزاد اسالمي واحد  دكتراي علوم ارتباطات، استاد دانشگاه  1
    sametimarzieh@gmail.com  كارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران مركز، 2

 



  

  

  

  طرح مسئله:

راها به نحوي خاص بر آنها اثر هاي خاص خود را از رويدادهاي پيرامون و ماجراها دارند؛ روايت ماج، واقعيت وجودي و تفسيركودكان
درست تصـوير جهـان از منظـر خـود و      فيلم ساز كودك بايد بتواند به تفكيك .خاصي براي آنها جالب توجه است نهد و يا از زاويه مي

انشي در رابطه بـا كودكـان   گراني كه بي هيچ ارتباط و د؛ سينماچشم كودك بپردازد و از زاويه نگاه كودك روايت را به تصوير بكشاند
نگاه در سـينماي  «زنند. از اين روي  ان ميمسموم براي ذهن كودك سازند چه بسا خواسته و ناخواسته دست به آفرينش آثاري فيلم مي
بـر   .)34: 1385 ،(مير احسـان  »ايران ، بسيار مهار ناپذير و اتفاقي است و همه نوعي ديدگاه سرگرم كننده براي كودكان استكودك 

اي و.... رشـد   دك در وجوه مختلف آموزشي، تعليمي، خبر رساني، تبليغي، سـرگرم كننـده  ،  سينماي كواي اساس پيشينه سينماي حرفه
توانسـته هـم پـاي رشـد و     به صورت مسـتقل مطـرح نبـوده و ن    ،سينما در ايران سينماي كودك و نوجوان از بدو پيدايشِ .ه استيافت

كالت ناشـي از جنـگ   جايگاه مطلوب و شايسته اي بيابد بعد از انقالب اسـالمي بـه دليـل مشـ     ،گير سينماي بزرگسالپيشرفت چشم
شد اما حركتي جديد و سـازمان دهـي    از سوي برخي فيلمسازان شاخص زده مي ي جرقه هاييگاه هاي غربي صرفاً تحميلي و تحريم

ته و چه در حال كامال نمايـان  هاي مخصوص كودكان چه در گذش ت به عبارت ديگر كمبود حضور فيلمشده در اين زمينه وجود نداش
 ،دانسـت سـائل اجتمـاعي و سياسـي روز    سازان به مطرح كردن مرا مي توان عالقه فيلمافت سينماي كودكان  اين دليل اصلياست. 

 .كمبود مراكز حمايتي از توليدات سينماي كودكان و نوجوانان از مهم ترين موانع پيشرفت سينماي كودك در ايران استعالوه بر اين 
منـه آن از فلسـفه تـا منـاظر فرهنگـي، آموزشـي، روان شـناختي،        هاي متنـوع اسـت كـه دا    ،  موضوعي براي بررسيسينماي كودك

هاي خود را نشان  هايي هستند تا توانايي نوجوانان نيازمند فضاها و موقعيتتواند بسط يابد. كودكان و  شناختي و حتي سياست مي جامعه
كاران سينماي وطني اين موارد را به درستي دريافت كردند و در چارچوب عقيده و مرام و دهند. و فيلمسازان بيگانه برخالف دست اندر

د.نگير دكان از آنان بهره ميكو فرهنگ خود   

اي آموزشـي  ه با بزرگترها در برخورد با سيستم ، رفتارجايگاه كودك در ميان خانواده، در محيط مدرسه، نوع ارتباط او با همساالن خود
شـود   خلـق مـي   انسفانه در اغلب آثار تصويري و نمايشي كه با عنوان كودك و نوجـو ترين مسائلي است كه متـأ و تربيتي و... از مبرم

يدن قصـه از جملـه   ن، خوانـدن يـا شـ   كودكـان و نوجوانـان بـه ديـدن فـيلم      . اشتياق و شيفتگيورد توجه شايسته قرار نگرفته استم
يلم بـه كودكـان نشـان داده شـود     ، از طريق فـ هايي نيز باشد اي سرگرم كننده كه حاوي آموزش ، اگر برنامهخصوصيات بارز آنها است

ي آن برنامه بنشيند به ويژه اگر همساالن خود را در آن ببيند چرا كه كودكان بيشتر تمايل به الگوبرداري اپ ها تن است وي ساعممك
همچنين اين نكته كه كودك بازيگر در فيلم چه نقشـي   .به آن توجه شود ن مسئله مهمي است كه بايستيو اي از همساالن خود دارند

هـاي جـدي قـرار گيـرد      روند داستان دارد از موارد مهمي است كه بايد مورد بررسـي  و را بر عهده گرفته و چه جايگاهي در پيش برد



اين است كه كودكان (بازيگر) چـه نقـش و    از اينجاست كه مسئله پژوهش حاضرايش دهنده انگاره كودكي در اذهان است؛ مچراكه ن
كـودك و  اي نشـانه شـناختي بـر فـيلم      درصددند مطالعه انبه اين اعتبار پژوهشگر ،ندبرعهده گرفته اي هاي سينماي جايگاهي در فيلم

د تا از خالل نداشته باش ،به طور خاص براي اين قشر توليد شده استعلي الظاهر كه  ،برگزيده جشنواره فيلم كودك و نوجوانفرشته ،
در چه جايگاهي دكي در اين فيلم هايي را برعهده گرفته اند و به طور كلي مفهوم كو چه نوع نقشد كه كودكان در اين فيلم نآن درياب

   ؟شود اي برساخته مي و به چه شيوه

  مباني نظري  

  نظريه بازنمايي

واژه اي غني با چندين معني.بازنمايي تأكيد دارد بر اينكـه هـر چنـد     بازنمايي يكي از اصطالحات كليدي در مطالعات رسانه اي است،
) 9:2003برانسـتون و اسـتافورد،  ( آنها ،هرگز دنياي واقعي را معرفي نمي كنند.تصاوير رسانه اي واقعي و قابل باور به نظر مي آيند، اما 

ــانه   ــات رســـ ــات مطالعـــ ــگ لغـــ ــي    فرهنـــ ــف مـــ ــه تعريـــ ــن گونـــ ــايي را ايـــ ــاطي بازنمـــ ــدك اي و ارتبـــ  :نـــ

اغلب دانش و شـناخت مـا از جهـان     .هاي جهان خارج براي مخاطبان ها عبارتست از بازنمايي واقعيت كاركرد اساسي و بنيادين رسانه
ها، تلويزيون، تبليغات و فيلمهـاي سـينمايي و ...    گري روزنامه شود و درك ما از واقعيت بواسطه و به ميانجي ها ايجاد مي بوسيله رسانه

ها اين هدف را با انتخاب و تفسـيرخود در كسـوت دروازه بـاني و بـه      كنند. رسانه ها جهان را براي ما تصوير مي . رسانهگيرد شكل مي
ها و آلبانيـايي   ها، صرب ه يك مخاطب از آفريقا و آفريقاييچه ما به مثابآن دهند كه از ايدئولوژي اشباع هستند. وسيله عواملي انجام مي
هـا بـه مـا ارايـه      ها و تصاويري اسـت كـه بواسـطه رسـانه     جربه مواجهه با گزارشان و ... مي دانيم ناشي از تتبارها، اعراب و مسلمان

هاي بيشمار آن به تصوير كشيد، ارزشهاي خبري، فشارهاي پروپاگانـدايي،   توان جهان را با تمام پيچيدگي از آنجائي كه نمي است. شده
ـ هـاي فنـي و محتـوايي ارا    اي از پيچيـدگي  سـازد) يـا تحميـل معنـا در قالـب مجموعـه       تهييج، تقابل (كه ما را از ديگران جدا مـي  ه ئ

بازنمـايي فرآينـدي    ).248:2006واتسـون و هـال،   ( از واقعيت است براين اساس بازنمايي عنصري محوري در ارايه تعريف  دهند. مي
پس معنا هميشه از فرهنگي به فرهنـگ ديگـر و از    كنند. برند تا معنا توليد فراد يك فرهنگ زبان را به كار مياست كه از طريق آن ا

زماني به زمان ديگر تغيير مي كند و هيچ تضميني وجود ندارد كه هر چيزي در يك فرهنگ معناي مشابهي در فرهنگ ديگـر داشـته   
  )61: 2003(هال،.باشد

ن رسانه تأكيد دارد،يعني قرار دادهايي كه رسـانه هـا   بازنمايي:ضرورتاً بر زبا-1داير در بحث بازنمايي به چهار بخش زير توجه مي كند:
هـايي كـه    ف)چيزي بودن:دامنه انواع يـا گونـه  بازنماياننده(نمايانگر و معر-2 كنند؛ زنمايي)جهان به مخاطب استفاده ميبراي معرفي(با

اي آنـان  ن درباره آنچه كـه بـر  مخاطبا-4كسي كه مسئول بازنمايي است ؛-3هاي اجتماعي به كار مي رود؛ گروهبراي بازنمايي كردن 
داشـته   اي بـه آن ارجـاع مـي دهنـد،     شي متفاوت از آنچه كه متـون رسـانه  توانند خوان مخاطبان مي كنند: بازنمايي شده چه فكري مي

  ).131:1988الكيت،(.باشند

 بـه  هـا  رسـانه  نيـاز  از مهـم  پيامـد  يـك  سـازي  كليشه« :سازي كليشه-الف :از عبارتند بازنمايي سياست در عمده و اصلي راهبرد دو
 صـورت  مخاطـب  بـراي  تر پيچيده نظرات و وقايع ايجاد منظور به سازي ساده فرآيند .است بازنمايي يك ساختن منظور به سازي ساده



 شـدند،  مي برداشته ها رسانه از ها كليشه تمام اگر كه اي گونه به كند، مي اشاره منفي هاي داللت به سازي اغلب،كليشه لذا .گيرد مي
  )83:2001راينر،(»دارند عهده به نيز را ها ارزش داوري همچنين ها كليشه .باشد جانبداري از دور به و منصفانه ها، بازنمايي بود ممكن

 صـورتي  بـه  تـاريخي  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  هـاي  ساخت آن طريق از كه شود مي اطالق فرآيندي به سازي طبيعي :سازي طبيعي-ب
 بـه  دنيـا  تلويزيون، و فيلم در .است ايدئولوژيك كاركردي داراي سازي طبيعي .هستند طبيعي آشكارا اموري گويي كه شوند مي عرضه
 ايدئولوژي تقويت وظيفه سازي طبيعي اساس، اين بر و شود مي داده نشان ساالر پدر و بورژوازي سفيد، دنيايي شكل به طبيعي صورت
 عـادي  بصـورت  جنسـيتي  و طبقـاتي،نژادي  يهـاي  نابرابر كه كنند مي عمل چنان ساز طبيعي هاي گفتمان .گيرد مي عهده بر را مسلط

  )11:1387مهديزاده،(.شوند مي بازنمايي

  گرايي اجتماعي) ريه ساخت اجتماعي واقعيت (برساختنظ  

معنـاي حاصـل از   ا و نـ نظريه ساخت اجتماعي واقعيت ، تصور و درك مخاطب از دنياي پيرامون را حاصل تركيب ساخت اجتماعي مع
داند. برساخت گرايي در برابـر   ت عنوان برساخت گرايي اجتماعي ميتجربه شخصي يا به عبارتي ، مذاكره و توافق علت و عامليت تح

به كار مي رود . در اين ديدگاه ، تنها واقعيت عيني و بيروني نيست كه شناخت ما را مـي سـازد ، بلكـه ذهـن مـا نيـز در        گرايي اثبات
تيجـه  نهان خارج نقش سازنده اي دارد . به نظر برساخت گرايان ، مفاهيم جنبه خاص تاريخي و فرهنگـي خـود را دارنـد و    ساختن ج

د . به نظر آن ها ، آنچه حقيقت ناميده مي شود ، حاصل مشاهده عيني جهـان نيسـت ، بلكـه    نشرايط خاص زماني و مكاني خود هست
  ) . 55:  1388كميل ،بهرامي اد است (افر ناي اجتماعي مستمر بيزاييده فراگرده

  نظريه برساخت گرايي دو ويژگي دارد :

. رسانه ها صورت بندي هاي اجتماعي و حتي خود تاريخ را از رهگذر چارچوب سازي ايماژها و تصاوير از واقعيت در قالـب اخبـار و    1
  گزارش هاي خبري و در شيوه هاي قابل پيش بيني ، مي سازند .

. مردم به عنوان مخاطب ، نقطه نظرات شان درباره واقعيت اجتماعي و جايگاه شان در آن واقعيت را تعامل با ساخت هاي نمـادين   2
ظريه هم به قدرت رسانه ها و هم به قدرت مخاطب براي انتخاب ، بر اساس مذاكره مـداوم بـين آن   نرسانه اي شكل مي دهند . اين 

  ) . 461:  2006ها باور دارد (مك كوايل ، 

و  دها و حقايقي است كـه قبـل از سـاختار   يك مبناي واقعي رخدا ن، جهان مادي بازنمايي شرايط واقعي جامعه است . ايمرحله اولدر 
جـود دارد . در  هاي كلي و بهتر واقعيـت پذيرفتـه شـود ، رقابـت و     . اينكه كدام يك به عنوان برساختتفسيرهاي اجتماعي وجود دارد 

عـارض  را توزيع و تفسير و به عنوان عرصه اصلي رقابت در ميان سـاختارهاي مت  نها دانش و آگاهي در مورد جها ، رسانه مرحله سوم
كنند . در مرحله چهارم ، يك برساخت برتر نشات گرفته از رقابت پديدار مي شود و به صورت ديـدگاه   جهان از مرحله دوم ، عمل مي

  ). 9:  1998آيد (سارت ،  مي ا پذيرفته جامعه از واقعيت درعموم

  مفهوم كودكي در نظريات جامعه شناسي



» كـودكي «سمت پيري رو به افزايش گذاشته است. در ايـن سـاختار جمعيتـي،    هاي اخير، هرم سني جامعه بهمشهود است كه در دهه
ي گرديده است. از ديگر تغييرات دهه تري به آن معطوفكمياب و به تبع آن ارزشش بيشتر شده و بدين ترتيب، توجه بيشتر و شايسته

اي از ي ساختار خانواده، از يك هويت يكپارچه به سـوي مجموعـه  توان گسست كامالً پذيرفته شدههاي قبل ميحاضر نسبت به سال
ـ افراد برشمرد. اين عوامل منجر به افزايش قدرت و عامليت دوران كودكي شده است. بنابراين، ديگر به كودك به ك عضـو و  عنوان ي

شـوند. (جيمـز، جـنكس و    تـوان نگريسـت؛ چراكـه آنهـا اشـخاص خـاص، ويـژه و مسـتقل محسـوب مـي          مثالي از يك مقوله نمـي 
  )  23:1393،پروت

بخش عمده اي از تفكر جامعه شناسي درباره كودكان و كودكي از نظريه جامعه پذيري، يعني فرايندي كه كودكان به وسيله آن خـود  
و جامعه را در خود دروني مي كنند، نشئت مي گيرد. اين تفكر بيش از همه بر جامعه پذيري اوليه در خـانواده، كـه    را با جامعه سازگار

به كودك به مثابه موجودي مي نگرد كه جامعه را در خود دروني مي كند، متمركز شده است. به عبارت ديگر در اين نظريه كودك به 
ود كه بايد به منظور تبديل شدن به عضـوي كـامال كـاركردي شـكل بگيـرد و بـه وسـيله        مثابه چيزي جدا از جامعه نگريسته مي ش

نيروهاي خارجي هدايت شود. دو الگوي متفاوت از فرايند جامعه پذيري مطرح اسـت، نخسـت الگـوي جبرگرايانـه؛ مـدلي كـه در آن       
يافته با امكان بالقوه مشاركت در حفظ جامعه كودك كامالً منفعل است بر اساس اين ديدگاه كودك در آن واحد هم موجودي شكل نا

در نظر گرفته مي شود و هم خطري كه بايد از طريق آموزش دقيق كنترل شود. در مدل دوم يعني مدل سازه گـرا كـودك بـه مثابـه     
بـه روشـي   عاملي فعال و مشتاق آموزش در نظر گرفته مي شود در اين ديدگاه كودك دنياي اجتمـاعي و جايگـاهش را در ايـن دنيـا     

  فعاالنه مي سازد.

  الگوي جبرگرايانه: جامعه كودك را به شكل دلخواه خود درمي آورد.

، كنترل كودك به وسـيله جامعـه   اين ديدگاه به توصيف چگونگي آماده سازي كودك از منظر جامعه مي پردازد. منظور از آماده سازي
يق و مفيد براي جامعه تبديل شود. اين مدل از جامعه پذيري به اين . كودك از اين رو آموزش مي بيند تا در نهايت به عضوي الاست

دليل جبرگرايانه ناميده شده كه كودك اساساً نقش منفعلي بازي مي كند. در درون مدل جبرگرايانه دو ديدگاه فرعي پيدا شدند كـه در  
ي كاركردگرايانه قرار دارند كه بـه نظـم و تعـادل در    درجه اول از نظر نوع نگاه به جامعه با هم تفاوت داشتند، از يك طرف ديدگاه ها

جامعه معتقدند و بر اهميت آموزش و آماده سازي كودكان براي متناسب شدن و كمك كردن به اين نظم تأكيد مـي كننـد. از طـرف    
نـد و معتقدنـد دسترسـي بـه     ديگر ديدگاه هاي معتقد به بازتوليد قرار دارند كه بر روي تعارضات و نابرابري ها در جامعه تأكيد مي كن

  آموزش و ساير منابع اجتماعي در ميان اعضاي جامعه نابرابرانه است.

سؤال رويكرد كاركردگرا اين بود كه كودكان براي دروني كردن (جامعه) چه چيزهايي نياز دارند و والدين براي تضمين چنـين درونـي   
ي هاي آموزشي استفاده كنند؟ كاركردگرايان به اين مسـئله كـه كودكـان    كردني بايد از چه روش هاي تربيتي يا كدام يك از استراتژ

چرا و چگونه با جامعه هماهنگ مي شوند توجه چنداني نداشتند و بر اين مسئله تمركز داشتند كه براي تأمين نيازهاي مرتبط با تداوم 
  )26-29: 1393كاركرد جامعه، كودك بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ (كورساو،

  .لگوي سازه گرايانه: كودك جامعه را به شكل دلخواه خود در مي آوردا



كـه   3»كودك اجتماعي ساختاري«ي گرا است. بر اين اساس، نظريهشناسان انسانكودكي برگرفته از نگاه جامعه مقولهاين رويكرد به 
الخلقه و ناتوان دارد كه كودكان افراد ناقصمي اي را بيانشناسانه در خصوص دوران كودكي است چنين فرضيهاز جمله نظرات جامعه

نيستند. آنها بخش وسيعي از عامالن اجتماعي را تشكيل داده و شهرونداني با نيازها و حقوقي خاص هستند. بنابراين، كودكـان داراي  
هايشـان درخصـوص مسـائل    ديـدگاه ها و بيان افكار، انديشهرا دارند كه خود به موقعيت اجتماعي همانند بزرگساالنند و شايستگي آن

هاي آنان از منظر پژوهشي قابل استناد باشد. البته بايستي درنظر داشـت كـه ممكـن اسـت كودكـان داراي      مختلف بپردازند و ديدگاه
مـاعي  هاي قابل تشخيص ساختار اجتها نيز از مشخصهها باشند اما تمام اين توانمنديها و شايستگيي متفاوتي از توانمنديمجموعه

  )84-81، ص:1393هستند. (جيمز، جنكس و پروت ، 
ديدگاه هاي سازنده گرايي از پژوهش هاي پياژه ، ويگوستكي ، روانشناسان گشتالت و نيز فلسفه پرورشي جان ديويي سرچشـمه مـي   

، آموزش، فرصت هايي را در در اين رويكردگيرد؛ كه همه آنها بر نقش فعال يادگيرنده در درك و فهم و ساختن دانش تأكيد كرده اند. 
اختيار يادگيرندگان مي گذارد تا خود آنان به طور فعال و از طريـق تجـارب دسـت اول بـه درك و فهـم برسـند و دانـش را بسـازند.         

اين پژوهش به رويكرد سازنده گرايي شناختي(پياژه) و سازنده گرايي اجتماعي(ويگوستكي) مي پردازد كه ) در ادامه 211: 1390(سيف،
  درباره شكل گيري قواي اخالقي سخن گفته اند.

بيشتر مطالعات اوليه جامعه شناختي در خصوص جامعه پذيري كودكان از نظريات مسلط در روان شناسي رشـد در زمـان انجـام ايـن     
رايانه، نقشي انفعالي مطالعات متأثر بوده اند. نظرياتي كه اغلب مورد استفاده جامعه شناسان قرار مي گيرند خصوصاً روايت هاي رفتارگ

را براي كودكان در نظر گرفته اند. در اين نظريات رشد مفهومي يك طرفه است و كودك با تشويق هـاي والـدين شـروع بـه شـكل      
گيري مي كند با وجود اين بسياري از روانشناسان طرفدار روانشناسي رشد مايل اند كودك را بيشتر فعال درنظـر بگيرنـد تـا منفعـل،     

به منظور سازماندهي و ساختن تفسيرهايي از دنيا به مناسب سازي(پردازش) اطالعات برگرفته از محيطش مـي پـردازد.    موجودي كه
  )31: 1393شايد بهترين نماينده ديدگاه سازه گرايانه ژان پياژه روانشناس سويسي باشد. (كورساو،

كننـده و جالـب توجـه     اش، او را به اين نتيجـه غـافلگير  اوليه هايپياژه بزرگترين و موثرترين روانشناس رشد قرن بيستم بود. پژوهش
است. او تالش كرد نمودار رشد ذهني » يك شي با ثبات«رساند كه نوزادان هرگز اين فكر را ندارند كه توپ يا يك اسباب بازي ديگر 

سـالگي)   2از تولـد تـا   » ( حسي حركتي«ه كوكان را ترسيم كند و به اين نتيجه رسيد كه در اين نمودار به ترتيب، قبل از همه، مرحل
 12در نهايت مرجله عمليـات صـوري (    سالگي) و 11تا  7سالگي) سپس عمليات عيني ( 7تا  2(حدود » پيش عملياتي«سپس مرحله 

 ) يكي از مشكالت جدي اين روايت اين است كه براي كودكـان دسـت كـم در   11-13: 1388سالگي به باال) قرار دارد.(گرت متيوز، 
گيرد. اما ما شواهد پرشماري داريـم كـه كودكـان گـاهي     سالگي هيچ امكان و موقعيتي براي تفكر فلسفي در نظر نمي 12دوران زير 

ي عميق و معناگونـه شـركت   هاوگو درباره پرسشتوانند در گفتتفكرات فلسفي جالبي دارند كه همگي از خودشان است. كودكان مي
توانند و گروهي قرار بگيرند مي هاي جمعياند كودكان وقتي در موقعيتدادهكنند.همان طور كه ويگوتسكي و ساير متخصصين نشان 

 هاي  اجتماعي كودكـان و وگوي كندوكاو محور بهره گرفتن از سائقعملكردهاي ذهني باالتر از حد انتظاري داشته باشند. هدف گفت
  ).269: 1386اي براي پرورش فكري آنهاست.(فيشر،وگو به عنوان وسيله استفاده از گفت
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از مهم ترين نظريات مطرح در حوزه رشد اخالقي، ديدگاه سازنده گرايي شناختي پياژه است ، از نظر وي رشـد شـناختي/ اخالقـي از    
 ژان يي كه محيط براي او فراهم مي آورد، حاصل مـي شـود.  طريق تعامل فعال فرد با محيط اطرافش و از طريق مواجهه با چالش ها

 رشـد  بـود  معتقـد  وي. سـاخت  متمركـز  اخالقي معيارهاي توسعه و قبول نحوه تبيين بر اخالقي رشد فرايند در را خود تحقيقات پياژه
 مبنـاي  بـر  نيـز  اخالقـي  هـاي  قضاوت. يابد مي تحقق يكديگر از ممتاز كيفي مراحل از اي زنجيره جريان در انسان هوش يا اخالقي
پيروان نظريه سازنده گرايي وابسته به ) 47: 1389( شيخ رضايي،.است عمومي شناختي تحوالت با متناسب كه يابد مي تكامل مراحلي

 پياژه هدف آموزش و پرورش را حمايت از نيازها و عالقه هاي كودكان مي دانند، زيرا بر اين باورند كه يـادگيري عمـدتا يـك اقـدام    
  )213: 1390فردي است. (سيف،

در اين رويكرد، مواجهه مستقيم و شخصي كودك با موقعيت هايي كه در آن مسئله اخالقي طرح شده يا فردي به خـاطر رفتـار خـود    
 1389.(شيخ رضـايي،  مستوجب پاداش يا تنبيه گرديده، به عنوان يكي از راه هاي مؤثر در شكل گيري شخصيت اخالقي كودك است

ار مستقيم با اشياء (بگذار كودك خود انجام دهد حتي اگر بد انجام دهد)؛ اين مواجه كردن كودك با موقعيت ها و اتفاقات بـه  ك)  44:
رشد رواني كودك ياري مي كند، كمك مي كند تا مفاهيم در ذهنش شكل بگيرد. بازتاب كنش كـودك نشـان دهنـده رشـد كـودك      

  )178: 1389ايش مي كند به نتيجه و پاسخ مي رسد .( يوسفي، است. كودك پرسش مي كند خودش وارسي و آزم

  ديدگاه اجتماعي فرهنگي ويگوستكي درباره رشد انسان:

فرهنگي رشد هم معروف است ، جنبه هاي فرهنگي،تاريخي و اجتماعي را در رشد شناختي  -نظريه ويگوتسكي كه به نظريه اجتماعي
قابل ميان كودك و محيط اجتماعي اش تعيين كننده اصلي رشد شناختي اوسـت.از نظـر او   بسيار با اهميت مي داند.به باور او كنش مت

  )94: 1390خاستگاه روان آدمي اجتماع است و فرايندي كه به آن شكل مي دهد، ارتباط است. (سيف،

ويگوستكي معتقد بود رشد اجتماعي كودكان اغلب نتيجه كنش هايي جمعي است كه محل انجام آنها جامعه اسـت. بنـابراين از نظـر    
ويگوستكي تغييرات در جامعه، خصوصاً تغييرات در تقاضاهاي اجتماعي از طرف افراد، نيازمند تغييرات در اسـتراتژي هـايي اسـت كـه     

شوند. از نظر وي استراتژي هاي نيل به اهداف اجتمـاعي، هميشـه جمعـي هسـتند؛ يعنـي تحققشـان       براي رسيدن به آنها اتخاذ مي 
كنش هايي عملي در نظر گرفته شده اند كه رشد اجتمـاعي و  اين استراتژي هاي جمعي به مثابه نيازمند كنش متقابل با ديگران است 

بل و فعاليت هاي عملي كودكان با ديگران به كسب مهارت ها و رواني در نتيجه آن حاصل مي شود. بر اساس اين ديدگاه كنش متقا
  )36-37: 1393دانش هاي جديدي منجر مي شود كه همچون تحول مهارت ها و دانش هاي قبلي هستند. (كورساو،

فهمد.  درحالي كه پياژه كودك را به صورت يك دانشمند كوچك توصيف مي كند كه عمدتاً به تنهايي جهان هستي را مي سازد و مي
ويگوتسكي بر اين باور است كه رشد شناختي كودك عموماً به مردمي كه در دنياي او زندگي مي كنند وابسته است. دانش ها، انديشه 

  )94: 1390ها ، نگرش ها و ارزش هاي فرد در تعامل با ديگران تحول مي يابند.( سيف به نقل از ولفلك، 

اختي، نظري خوشبينانه دارد. انديشه حوزه تقريبي رشـد مشـوق ايـن تصـور اسـت كـه       ويگوتسكي نسبت به تأثير آموزش بر رشد شن
آموزش بايد پيش از رشد بيايد؛ زيرا اگر آموزش بر مرحله ي فراتر از مرحله كنونيِ رشد تأكيد كند، موفق اسـت. بـا توجـه بـه نظريـه      



ودكـان را بـه حـرف زدن بـا خـود تشـويق       ويگوتسكي در رابطه با آموزش مـي تـوان بـه آمـوزش دهنـدگان سـفارش كـرد كـه ك        
  )102كنند.(همان:

   )102مي باشد.(همان: تعامل اجتماعي و راهنمايي و كمك بزرگترهاپس عوامل مؤثر در رشد شناختي كودكان در اين نظريه 
بـه عنـوان امـري     شاهد تأكيد جديد بر كنش هاي جمعـي در زمينـه اجتمـاعي   بر اين اساس ما در اين روايت از ديدگاه سازه گرايانه 

نظريات جامعه شناسانه كـودكي بايـد خـود را از ايـن دكتـرين       ضروري براي رشد كودكان و تمام انسان ها هستيم، از اين روست كه
د، رهـا سـازد. از منظـر    رفردگرايانه كه رشد اجتماعي كودكان را صرفاً به منزله دروني سازي مهارت ها و دانش بزرگساالن مـي پنـدا  

شناختي جامعه پذيري منحصر به سازگاري و دروني سازي نيست بلكه شامل فرايندي از مناسب سازي، ابداع دوباره و بازتوليـد  جامعه 
هم مي شود. بر اساس اين قرائت از جامعه پذيري درك اهميت فعاليت جمعي و  اشتراكي بسيار مهـم اسـت. بايـد دريـابيم كودكـان      

گو و مشاركت مي كنند و در توليد فرهنگ سهيم مي شوند. با وجـود ايـن بـراي سـاختن يـك      و چگونه با بزرگساالن و يكديگر گفت
جامعه شناسي جديد كودكي، در خصوص جامعه پذيري، تأكيد صرف بر جمعي و اشتراكي بودن اين فرايند كفايت نمي كند. در اينجـا  

نده نگرانه دارد كه اجتناب ناپذير است. وقتي فـردي ايـن   مسئله خود اصطالح جامعه پذيري است اين اصطالح داللتي فردگرايانه و آي
اصطالح را مي شنود بالفاصله مفهوم آموزش و آماده سازي كودك براي آينده در ذهنش تداعي مي شـود در صـورتي كـه اصـطالح     

برگيرنده اين مفهوم است كـه  بازتوليد تفسيري ابعاد ابداعي و خالقانه مشاركت كودكان در جامعه را دربرمي گيرد. اصطالح بازتوليد در
كودكان صرفاً به دروني كردن جامعه و فرهنگ نمي پردازند، بلكه فعاالنه در توليد فرهنگي و تغيير و تحوالت آن نيز مشاركت دارنـد.  

جـود  اين اصطالح همچنين داللت بر اين دارد كه كودكان به دليل مشاركت در جامعه، هم تحت تأثير الزامـات سـاختار اجتمـاعي مو   
هستند و هم تحث تأثير الزامات بازتوليد اجتماعي. يعني كودكان و دوران كودكي شان تحت تأثير جوامع و فرهنگ هايي است كه آن 

: 1393ها عضوشان هستند در مقابل، جوامع و فرهنگ ها هم به وسيله فرايندهاي تغيير تاريخي شكل گرفته ومتأثر شده اند.(كورساو،
  )45و46

يكي از مواردي كه به تصـورات مـا از مفهـوم    نچه درباره نظريات جامعه شناسي كودكان گفته شد بايستي اشاره كنيم كه با توجه به آ
دهنـد   ارائه مي ي رشد جسمي و شناختي كودكهاي فضايي درباره ها، تئوري هاي سينمايي است. اين فيلم دهد، فيلمكودكي شكل مي

هـا  انـد. آن وجود نيامـده شوند كه هرگز تصادفي نبوده و يقيناً به خودي خود بههايي را شامل مي يبين ها و جهانو از اين منظر، ديدگاه
ي قدرت، موضوعات هويت فردي و نيروهاي بـالقوه و طبيعـت   اند كه همگي به مسئلهها، قوانين و قراردادهاييها،گزينهشامل انتخاب

شـوند و هـم   اي هم ساختار اجتماعي محسـوب مـي   وان ژانري از توليدات رسانههاي سينمايي به عن شوند. پس، فيلمانسان مربوط مي
  )104: 1393ي اينكه كودكان چگونه بايد باشند (جيمز، جنكس و پروت، هايي دربارهساختارهاي سياسي و نيز فرضيه

  روش پژوهش:  

شود. نشانه شناسـي از   مي استفاده انهشناس نشانه تحليل روش از  پرسشها به پاسخ براي پژوهش نظري چارچوب و اهداف به توجه با
معلـولي و اثبـات ادعـا. در تحليـل نشـانه       -هاي كيفي است كه در پي فهم معناي يك پديده است نه يافتن روابـط علـي   جمله روش



ه هـايي مـي   شناسي، تفكيك موقتي و اختياري بين محتوا و نشانه قائل مي شويم و سپس تمام توجه خود را معطوف به نظـام نشـان  
  )22: 1389كنيم كه متن ما را مي سازد. ( آسابرگر، 

آنهـا   شـناختي  نشانه معاني و درك سينمايي فني هاي رمز تحليل. 1 .شمارند برمي را رمزها از كلي دسته سه تصوير شناسي نشانه در
 هـاي  نشـانه  شـامل  كه فرم رمزگان. 2 آن. امثال و بندي تركيب دوربين، سطح و عدسي نوع دوربين، زاويه و نما اندازه بررسي مانند

 محتـوايي  هـاي  تحليل .3آن.  مانند و لباس رمزهاي كالمي، غير ارتباطات صحنه، وسايل پردازي، صحنه مانند است متن در موجود

 هـاي  كنايه ها و استعاره بررسي همنشيني، و جانشيني هاي تحليل شامل دسته اين كند، مي استفاده ها نشانه ميان رابطه از كه است

 )102: 1388است. (راودراد،  متن در موجود

هـاي سـينمايي برگزيـده     در واقع ما در اين پژوهش به دنبال بررسي مدلول (تصوير برساخته شده از كودك) دال هـايي كـه در فـيلم   
الگـوي سـلبي    شناسـي در تحليل نشانه الگوي نشانه شناسي پژوهش حاضر  جشنواره كودك و نوجوان مشاهده كرده ايم، مي باشيم.

پنج عرصه راهگشا وجود دارد كه ضروري است براي آمادگي جهت تحليل هر متن رسانه اي بررسـي شـود    وكاودري است كه در آن
) 1هـا را در نظـر بگيـريم:    ازه دو وجه دارد كه ضروري است آنس.  عوامل توليد -رده بندي -روايت  -مخاطب –كه عبارتند از: سازه 

هاي فني سازه.  تحليل ميزانسن صرفاً مشتمل بر ابعادي است كه با تئـاتر( صـحنه پـردازي، وسـايل صـحنه، رفتـار       ) رمز2ميزانسن 
بازيگران يا شخصيت ها، لباس ها و چهره آرايي) تداخل مي يابد. رمزهاي فني تركيب بندي شامل زاويـه دوربـين ، نـورپردازي و ...    

لذا براي تحليل ضروري اسـت  م يا اثر تبليغاتي رويداد را مقابل دوربين شكل مي دهد و هستند. براي كنترل اين عناصر كارگردان فيل
چگونه اين فنون گوناگون براي ايجاد تأثير هاي خاص به كار مي روند. سازه از بعد ميزانسن زير مجموعه هايي دارد كه شامل بدانيم 

ي لباس مي باشد. رمزهاي فني هـم  شـامل انـدازه نمـا ، زاويـه      صحنه پردازي، وسايل صحنه ، رمزهاي ارتباط غير كالمي و رمزها
  )    28: 1388دوربين ، نوع عدسي تركيب بندي، وضوح ، رمزهاي نورپردازي، رمزهاي رنگ و فيلم خام است.( سلبي و كاودري،

  يافته هاي پژوهش

  خالصه فيلم

تا در جشن عروسي يكي از اقـوام نزديـك شـركت كننـد. امـا       شوند اش آماده مي ، فرشته و خانواده1359در آخرين روز تابستان سال 
شود كه پدر فرشته تصميم بگيرد از خيـر عروسـي خـواهرش     اند موجب مي اي كه از مرز عبور كرده غرش صداي هواپيماهاي جنگنده

يگـر هيچگـاه خـانواده اش را    شـود؛ امـا د   رشته براي آوردن مادر بزرگ از خانه خـارج مـي  ف .اش را از مهلكه بدر ببرد بگذرد و خانواده
كند. فرشته در شهري كه حاال  بيند؛ ولي مدتي بعد با شنيدن خبر زنده بودن برادرش، جستجويي طوالني را براي يافتن او آغاز مي نمي

اي هم سن بـرادرش را از مهلكـه نجـات     جام دخترك جان پسربچهنشود. سرا توسط دشمن اشغال شده، درگير ماجراهاي بسياري مي
  .شود يدهد و با جسد برادرش كه شهيد شده مواجه ميم

ك و نوجوان تهيـه  مخاطب اين فيلم در واقع بيننده بزرگسال است و اين فيلم با وجود اينكه براي جشنواره فيلم كود مخاطب فيلم:
است و در واقـع  هاي اصلي آن در رده كودك و نوجوان هستند براي مخاطب خاص كودك در نظر گرفته نشده  شده است و شخصيت



 ، دفـاع و...  ، جنـگ چون مقاومـت، شـهادت   ارزش هاي برساخت شده در اين فيلم زيرافيلمي در مورد كودكان است نه براي كودكان 
غالباً دغدغه مخاطب كودك و نوجوان نمي باشد لذا طبيعي است كه بيشتر، بزرگساالن مخاطـب ايـن قبيـل فـيلم هـا باشـند، البتـه        

  مفهوم و مقوله كودكي در جنگ هستيم. بازنماييكودكان و نوجوانان هستند و شاهد  ،بازيگران اصلي فيلم همانطور كه گفته شد

  فيلم سينمايي در ژانر جنگي دفاع مقدس رده بندي:

اسـت كـه    محصول بنياد سينمايي فـارابي  . اين فيلمكارگردان: مسعود نقاش زاده، تهيه كننده حسن كالمينويسنده و عوامل توليد:
هـاي   گيـري  ها و جهـت  سازماني غيرانتفاعي زير نظر وزارت ارشاد و در واقع به عنوان بازوي اجرايي اين وزارت خانه در زمينه سياست

  فرهنگي و هنري است.

ـ   :جوايز اهداشده ر ايـن  اين فيلم در دو بخش سينماي ايران و سينماي آسيا جايزه فيلم برگزيده را از آن خود كرده است. عـالوه ب
  پروانه زرين فيلنامه و ديپلم افتخار بهترين بازيگر نوجوان از ديگر جوايز اين فيلم در جشنواره فيلم كودك و نوجوان است.

شخصيت اول داستان، دختري دلواپس و هراسان كه نام او تداعي كننده قدرت خارق العـاده وي  فرشته:  شخصيت هاي داستان:
بينيم در تمام  رباني او را در جريان خشن جنگ ميهاي متفاوت فيلم ويژگي مه بسيار است. در صحنهت و معصوميت در تحمل مشكال

اين نگرانـي بسـيار مقـاوم بـوده      نگراني دائمي ويژگي بارز او بوده اما در عينِ .گردد ل برادر خود كه در جنگ گم شده ميفيلم به دنبا
ياي بزرگسالي را بدون سپري كردن سير طبيعي دوران كودكي، به يـك بـاره   فرشته كودكي است كه در خالل جنگ، قواعد دن است.

را روايت مي كند طاقت خون آمدن بيني برادر خود را نـدارد و   وع جنگمي آموزد. براي مثال در سكانس نخستين كه زمان قبل از وق
پس از آن با وقوع جنـگ و گذشـت   ه است؛ اما ما تصوير كودك احساساتي و نازك دل را مي بينيم كه بسيار به خانواده خويش وابست

 زماني بسيار كوتاه؛ شاهد فرشته اي هستيم كه صحنه هاي دلخراش فراواني ديده و كارهاي دشوار فراتر از سن خود انجام مي دهـد. 
  هاي شهدا را دفن كند. كند تا از غروب تا صبح جنازه مثالً در سكانسي فرشته به پيرمردي كمك مي

ساالنه از طبقه اجتماعي خاصي اسـت؛ بـراي مثـال در    هاي بزرگ رفتار وي حاكي از بازتوليد كليشهپسري شجاع و غيرتمند كه  سليم:
اي از رفتـار   كنـد كـه نشـانه    به خواهر خود (فرشته) براي پوشاندن موها اشـاره مـي  هاي ابتدايي فيلم با حركت چشم  يكي از سكانس

ديگر سليم خـواهر خـود را بـه    هاي مذهبي خاص است. همچنين در صحنه  طبقه اجتماعي با ويژگي ازاي غيرتمندانه و مردانه  كليشه
كودكي آرام، شـاد، بـا    ،با آن در زير روسري بپوشاند. سليم در فيلمخرد تا فرشته موهاي خود را  اي برده و براي او گل سري مي مغازه

همچـون بسـياري از    شود كه بازنمايي مياي  كودكي اسطوره به عنوان وياعتماد به نفس، مسئوليت پذير به تصوير كشيده مي شود. 
كند. اين قهرمان بـا   برابر بي عدالتي و ظلم مقاومت مياين اسطوره، مبارزي است كه در « منجي استاسطوره هاي قهرمان در مقام 

» شـود.  الهـام بخـش ديگـران مـي     -خـويش ن جان حتي به بهاي از دست داد –گرايي و تعهد ايثارگونه خويش به يك آرمان  آرمان
است كه در جثه  ) به طور كلي مي توان گفت سليم بيش از آنكه كودك نشان داده شود بزرگسالي257: 1393(سيلوربالت و همكاران،

  است.» مذهب«مي شود كه عامل اصلي اجتماعي كردن و آموزش رفتارهاي بزرگساالنه به وي،  كودكانه برساخت



او كـامالً خشـونت بـار و مردانـه اسـت       به اعتقادخواهد فرشته در فضايي كه  است براي مثال نمي ع و غيرتمندپسري شجا مصطفي:
است كه آن را از بزرگترهاي ديگري كه در فـيلم بـا او همراهنـد     تي مردانهي انگاره هاي جنس. رفتارهاي وي كليشه همراهش شود

در آرزوي اسـطوره  ديگر همساالن وي قرار داده به سرعت كـودكي را در  آموخته است. مصطفي نيز در مسيري كه جنگ پيش روي 
مي سازد اين است كـه اگـر   ساير كودكان درگير فضاي جنگي و مصطفي روايتي كه جنگ براي پشت سر مي گذارد. » منجي شدن«

ا رفتارهـاي كودكانـه در جنـگ    مفيد باشند بايستي الگوهاي نقش بزرگسالي را ايفـا كننـد ولـذ    و بخواهند در اين فضا كنشگري فعال
  مفهومي ندارد.

  

  

  

  آغازين تصوير  تيتراژ

در سكانس آغازين دويدن دو كودك در ميان گلها را مي بينيم، يك كودك به سمت گلهـا مـي دود و راه خـود را     روايت:توصيف 
بـا يـك    انتهـا    طوالني و بي اي ميان جادهدر خود را و ناگهان ايستد  ر(فرشته) ميكودك ديگداده و در ميان گلها محو مي شود. ادامه 

  مي يابد.» تنها«گلدان گل 

دشت گلي را مي بينيم كه دوربين با نماي بسـته از چشـم شخصـيت اول داسـتان (فرشـته)،       رمزهاي فني(سازه و ميزانسن) :
جنگي فـيلم، گـل هـا در واقـع اسـتعاره اي از شـهدا        با توجه به ژانر ي بي انتها مي رسد. را طي مي كند و در نهايت به جادهمسيري 
دختر در ميان جـاده اي   با نماي نزديك نشان داده مي شود نمادي از برادر شهيد وي است.و گلداني كه مقابل فرشته در جاده  هستند

ماي بسته از صورت فرشته غم ن با تركيب بندي قرينه تنها نشسته است كه حكايت از تنهايي و نگراني دختر در خالل داستان را دارد؛
   و اندوه را در چهره وي نشان مي دهد.

آهنگي با ريتم تند كه القا كننده فضايي مضطربانه است. صداي تيك تيك سـاعت در پـس زمينـه و افتـادن      رمزهاي غيركالمي:
  دارد.قطره آب بر روي زمين نشان از انتظار رويدادي ناخوش آيند در زماني قريب الوقوع 

  خب اول:تسكانس من  

  »مدرسه شما هم تعطيل شده است؟«سليم به دنبال چيزي مي گردد، فرشته از راه مي رسد و مي پرسد  :و تأويل روايت  توصيف

  فرشته پرس و جو مي كند كه سليم به دنبال چيست. » بيني؟! جنگه، مگه نمي«سليم:  

   »شناسنامه«سليم: 



  »؟اسنامت رو برا چي مي خواينش«فرشته : 

  »مي خوام برم از مسجد تفنگ بگيرم«سليم : 

  »غلط كردي به بوا مي گم«فرشته :  

  »بگو خيال كردي مي ترسم«سليم :  

  »تو كه بلد نيستي«فرشته :  

  » خو ياد مي گيرم«سليم :  

دوربين نماي بسته از صورت فرشته مي گيردكه رمزگان غير كالمي آن حاكي از اضطراب است (چشـمانش گشـاد شـده و دودو مـي     
  زند) 

فرشته در حال خروج از خانه به زمين مي افتد در همين لحظه مادر وارد اتاق شده و از فرشته مي خواهد كه به دنبال مادربزرگ برود، 
مـادر  د او نفس نفس مي زند و هراسان است) روز رويداد ناگوار است ( دوربين در صورت فرشته زوم مي كنكه نشان دهنده هراس و ب

  .كه نشاگر تكيه بر مذهب و ويژگي هاي ماورايي براي رفع هراس و نگراني است »يا علي بگو« :مي گويد

بعد از خروج فرشته از كادر، سليم شناسنامه به دست براي خروج از خانه وارد حياط مي شود. و به سمت درب خروجي مي رود، مادر او 
در ميان صحبت هاي مادر و سليم بر سر از خانه بيرون نرفتن سـليم صـداي گريـه    را صدا كرده و قصد ممانعت از خروج وي را دارد. 

  .بلند مي شود كه نشانگر پيش آمدن اتفاق ناگوار و ترس است كوچكترين فرزند خانواده

به گلدانش آب مي دهد ، لبخند ان خود را ميان آب فرو برده و سمت حوض رفته ، دستسليم به سمت در مي رود و دوباره برمي گردد 
رمي گردد زاويه دوربين از پـايين بـه   وقتي سليم به سمت گلدان ب بر لب دارد كه نشان از آرامش خاطر و ايمان به درستي راهش دارد

گام آب دادن سليم به گلدان هيچ سر و ندر ه .اشاره داردو به اسطوره تبديل شدن سليم  كه بيانگر عظمت وبزرگي سوژه دارد باالست
نگاهشـان سـليم را   مادر و خواهر كوچكتر بـا  . صدايي از انفجارها نيست و تنها صداي آب مي آيد كه نشان از آرامش قلبي سليم دارد

. كه نشان از تقدير و قضا وقدر الهي استمي خواند خدا بهترين نگهبان است  با مضمون اين كه ييدنبال مي كنند و مادر زير لب دعا
يده مي شود و نماي بسته از قفل در نشان داده مي شـود كـه گـويي ايـن     نمي رود وصداي برهم كوفته شدن در ش نسليم از در بيرو

  .شتي نداردرفتن بازگ

با وارد شدن پدر به صحنه دوربين بر روي دست حمل مي شود و شات هاي كوتاهي گرفته مي شود كـه بيـانگر شـرايط هيجـاني و     
پدر وارد صحنه مي شود و از مادر مي خواهد كه هرچه سريع تر آماده رفتن از خانه و شهر شـوند چـرا   ، اضطراب آور و عجله اي دارد

ه اند و جنگ آغاز شده است مادر فرصتي براي جمع آوري وسايل زندگي مي طلبد و مي خواهد كه تا بازگشت كه عراقي ها حمله كرد
چرخش فرفـره در زاويـه بسـته دوربـين      سليم و فرشته صبر كنند در همين لحظه خواهر كوچكتر در گوشه حياط فرفره بازي مي كند

   .نشان از جاري بودن زندگي دارد



كوبيده و وارد خانه مي شود سراغ سليم را مي گيرد و مي گويد كه قصد رفتن به مسجد را بـا سـليم داشـته اسـت     پسر همسايه در را 
  .ناگهان صداي هواپيماي جنگي نزديك مي شود

د كوچك همچنان فرفره را مي چرخاند؛ دوربين روي چشمان به ننگاه ها به آسمان است فرز ي  صداي هواپيما نزديك مي شود؛ همه
دوخته همه زوم مي كند و ناگهان روي فرفره كه از حركت باز مي ايستد ساكن مي شود كه نشان از پايان زندگي افراد حاضـر   آسمان

  .در اين صحنه است

  هاي فني: رمز

   و هيجان و اضطراب است. نامتقارن و پويا است كه نشان از زندگي روزمره تركيب بندي :

  .كند و همذات پنداري ميدر اكثر موارد مستقيم است كه مخاطب با بازيگر احساس نزديكي  زاويه دوربين :

  است. زندگي روزمرهنشان از  تلفيق نور تيره و روشن نورپردازي :

  .ويل روايت توضيح داده شدأبا توجه به معنايي كه قصد انتقال آن وجود دارد تغيير مي كند كه در قسمت ت اندازه نما :

  ميزانسن : 

پيت نفت نشان از نداشتن گاز و زندگي در شـرايط  .  متناسب با شغل پدر كه گل فروش است ؛پر از گلدان  : حياط وسايل صحنه :
  نشان از زندگي ساده و صميمي.باغچه . حوض و سخت سالهاي جنگ

  60زندگي روزمره و سطح زندگي متوسط دهه  تصويري ازپشتي ، كمد ، فرش و قاب عكس  ؛خانه 

  لباس : 

  آغاز سال تحصيلي دارد.و  ماه با مهر تحميلي محصل بودن وي و شروع همزمان جنگ نشان ازفرشته : مانتو شلوار مدرسه 

  مادر ، خواهر و برادر خردسال : لباس محلي جنوبي

  پدر : پيراهن و شلوار 

  .روي شلوار افتاده كه لباس مورد استفاده رزمندگان و بسيجيان استسليم : پيراهن مردانه دوجيب كه بر 

  موسيقي :

  كه شروع جنگ را نشان مي دهد. صداي خمپاره و صوت هواپيماهاي جنگي 

  تفسير روايت: 



سـازماندهي  در اين سكانس بر اساس الگوي سازه گرايانه مي توان رفتار سليم را به عنوان كودكي فعال كه خود به تصميم گيـري و  
تفسير كرد. اما در اين سكانس فرشته، كودكي منفعل، شكل نايافتـه ،   مي پردازد؛ اعمال بر اساس اطالعات برگرفته از محيط پيرامون

وابسته و مطيع برساخته مي شود كه از طريق آموزش هاي رسمي براي پيروي از هنجارهاي اجتمـاعي جامعـه پـذير مـي شـود. وي      
  رس مي باشد چراكه با توجه به اين رويكرد تعطيلي مدارس به ساير اجزاي سيستم تربيتي آسيب مي رساند. نگران تعطيل شدن مدا

  سكانس برگزيده دوم

فرشته و مصطفي با كوله باري از مهمات براي درامان ماندن از آتش گلوله ها به مدرسه اي كه به واسطه اصـابت   :روايت توصيف
تا فضا كمي آرام شده و عراقي ها از فضاي اطراف مدرسه دور شوند. فرشته و مصطفي وارد يـك   موشك، متروكه شده پناه مي برند،

گويد كه شناسنامه اش پيش  آورد و فرشته مي گيرد، مصطفي نام رزمنده اي را مي گپ وگفتي بينشان در مي كالس درس مي شوند و
ا كرده بود از كيف خود خارج كرده و يك به يك براي مصطفي مي اوست. فرشته شناسنامه هاي رزمندگاني را كه در انبار مهمات پيد

و روي نيمكت مي گذارد و با كمك مصطفي با كشيدن جدولي زنده و مرده بودن هر يك از صاحبان شناسنامه ها را مشـخص   خواند
  مي كنند.

  :تأويل روايت

من رو خواهر صدا مي زنـن، مـن اسـم دارم، اسـمم     چرا به من ميگي خواهر؟ از وقتي جنگ شده همه «فرشته به مصطفي مي گويد: 
  »فرشته است

اين ديالوگ در واقع شيوه اجتماعي شـدن مصـطفي را در فضـاي جنـگ و     » گن خواهر ا ميهها به همه زن نمي دونم بچه« مصطفي: 
  دهد. ترهاي حاضر نشان مي تحت تأثير بزرگ

  شود. س درس ناگهان صداي توپي بلند ميكالصحنه اي ديگر ، دردر  

  »كاش توپ و خمپاره صدا نداشت«فرشته: 

  »چرا؟!«مصطفي: 

  »صداش آدم رو مي ترسونه« فرشته: 

خودش به آدم بخوره تـرس نـداره، آدم يـا شـهيد ميشـه يـا       « مصطفي در حالي كه شانه ها را به عقب داده و شجاعانه قدم مي زند: 
  »زخمي. صداش هم ترس نداره

دختـران ترسـو و پسـران شـجاع     «تمايز جنسيتي دخترانه و پسرانه و بازتوليد كليشـه  شته نشان از اين ديالوگ ها و چهره هراسان فر
  ». دارد



 در قسمتي ديگر از اين سكانس فرشته با دستمالي بازوي زخمي مصطفي را مي بندد كه نشان از محبت و دلسوزي دخترانه وي دارد.
جوان، بزرگتر حامي كه مصطفي در تعامل با او فرهنگ جنگـي را مـي    حيف كه محسن (فرمانده«در همين حال مصطفي مي گويد : 

  اين ديالوگ حاكي از روياي وي براي داشتن نقشي مهم تر در جريان جنگ و دفاع دارد. » چي بزنم آموزد) نميذاره آرپي

در فضاي جديـد  جنگـي را    در اينجا با توجه به فضاي صحنه (كالس درس) بچه ها در واقع از يكديگر ضوابط و قواعد عمل و كنش
  مي آموزند.

  »به نظر تو مردن با شهيد شدن چه فرقي داره؟« مصطفي مي پرسد: 

  » نمي دونم، گمونم به فكر آدم بستگي داره، مثالً كسي شهيد ميشه كه فكر مهمي داشته باشه«فرشته:

ر از اسامي و خيره تخته سياهي را كه اكنون پ پس از پايان كار بررسي شناسنامه ها فرشته و مصطفي غمگين بر روي نيمكت نشسته
  .مي نگرندشهدا و مفقودين است، 

  »حاال مي فهمم كه چرا نبايد در خرمشهر بمانيم، ديگه كسي نمونده كه بجنگه« فرشته مي گويد: 

  گ و پيروزي دارد.دوربين بر چهره آن دو كه مأيوسانه به جلو خيره شده اند، زوم مي كند كه نشان از نا اميدي به نتيجه جن

  : رمزهاي فني و ميزانسن

ميز و نيكمت؛ بر روي تمام نيمكت ها خاك و خرده شيشه نشسته است كه نشان از وضـعيت نامتعـارف و نـابودي     وسايل صحنه:
كالس درس دارد؛ حضور اين دو در كالس درس اما با وسايل جنگي نشان از تغيير شرايط آنها دارد، شرايط جنگي سـبب شـده يـك    

به جاي  .چي .پي .وسايلي جز قلم و دفتر به همراه داشته باشند. وجود اسلحه و آرشبه از اين كودكان انتظارات بزرگساالنه برود و آنان 
  كتاب و قلم نشان از شرايط غيرعادي، بحراني و غيرمترقبه اي دارد كه انتظارات متفاوتي از كودكان را به وجود آورده است. 

نك كشيده شده و شعري نوشته شده كه نشان از ايـن  نشان از كالس درس است، البته روي تخته تصويري از يك تاتخته سياه تميز 
است كه روند درس خواندن و يادگرفتن چيزهاي جديد و اخالقي و ماوراي كتابهـاي درسـي در جـاي ديگـر، بيـرون از مدرسـه و در       

  .فضاي جنگ با دشمن مهيا است، نوشتن مصطفي پاي تخته هم نشان از همين موضوع دارد

در دو گوشه تخته سـياه نمايـان اسـت كـه نشـان از پايـداري و اسـتواري         بدون كج شدگي صافيي عكس امام خميني و شهيد رجا
  حكومت حتي در شرايط بحراني و جنگي است.

  ديوارهاي كالس كه خمپاره خورده است و نشان از نابه ساماني و بحراني بودن شرايط دارد.

  دارد. نشان از زندگي روزمره بوده و نامتقارن تركيب بندي:



و  نااميـدي  ،وقتي وارد كالس درس مي شوند، مايه رنگ و نورپردازي تاريك است كه نشـان از تـرس    نورپردازي و مايه رنگ :
  اين كودكان دارد.  حزن

  كند. را القا مي همذات پنداري با بازيگران است كه مستقيم زاويه دوربين:

  دارد.متغير با توجه به معنايي كه قصد انتقال آن را  اندازه نما:

  به همراه دارد. كيف مدرسه كه البته پر از مهمات جنگي است بر تن دارد و فرشته: لباس مدرسه لباس:

  .حمل مي كندپر از مهمات جنگي پوشيده است و كوله پشتي مصطفي: پيراهن مردانه كه بر روي شلوار انداخته شده 

عدم پـيش  ترس و هراس در چشمان فرشته، سكوت و نگاه هاي خيره به بيرون از پنجره كالس كه نشان از  رمزهاي غيركالمي:
  بيني آينده دارد.

در پايـان سـكانس و گفـت وگوهـا نيـز يـك        ه ديالوگ ها در بيرون از كالس،صداي انفجار و توپ و تانك در پس زمين موسيقي:
  موسيقي غم انگيز و دراماتيك پخش مي شود.

  تفسير:

اع نابسامان جنگ شرايطي را ايجاد مي كند كه رشد اجتماعي كودكان را سرعت مي بخشـد، تغييـرات در تقاضـاهاي اجتمـاعي،     اوض
موجب تغيير در استراتژي هايي مي شود كه تحت عنوان كنش هاي عملي، رشد اجتماعي و رواني كودكان را منجر مي شود. كودكان 

مهارت ها و دانش هاي جديد هستند كه اين امر فراتر از مرحله كنوني رشد آنهاست، همچنـان كـه    در شرايط جديد، مجبور به كسب
بررسي وضـعيت حيـات رزمنـدگان)    در قسمتي از سكانس مذكور كودكان، با خالقيت و اكتشاف فردي ايده اي را عملياتي مي كنند. (

عالوه بر ايـن كـودك بـه تصـوير      انه پياژه در مقوله كودكي مي باشد.رويكرد سازه انگاري از راه كشف و ابداع متناسب با اين يادگير
مصـطفي:  » پدر و مادرت كجان؟«هايي از الگوي سازه گرايانه دارد، براي مثال در ديالوگ بين مصطفي و فرشته:   كشيده شده ويژگي

شود  پذيرد و به عنوان كودك پيرو ظاهر نمي يا كودك تبعيت صرف از خانواده را نمدر اينج» رفتن آبادان، منم بردن، دوباره برگشتم«
دهـد چـرا كـه بـه عنـوان پـاداش        هاي محول شده را به درستي انجام مي كند. كودك تك تك مسئوليت بلكه خود تصميم سازي مي

قرار : « گويد دهد براي مثال در همين سكانس مي شود كه او را كامال در نقش يك بزرگسال قرار مي وظايف بيشتري به او محول مي
  »برم بهم تفنگ بدن! شده اين دفعه كه مهمات مي

  گيري: بحث و نتيجه

فيلمهـايي بـراي كودكـان و فيلمهـايي     با نگاه كلي به آثار سينماي كودك و نوجوان مـي تـوان دودسـته فـيلم را شناسـايي كـرد:         
ي برابـر بـا او بـه جهـان بنگرنـد . در       كـودك شـوند و از زاويـه    سـال هم بايستي  كودكان . درگرايش اول نويسنده و فيلم ساز درباره

مده از دنياي كودكي، مشكالتي از همين جـنس را  آشخصيت اصلي داستان كودكان هستند . نياز بر  هايي با اين گرايش غالباً فيلمنامه



ن آگيـرد. دنيـايي كـه در     نان شـكل مـي  آي خواست كودك گشايي شان نيز از ميزان تجربه و زند . بالطبع تقابل و گره برايشان رقم مي
گيرنـد و بـا    ن اشياء (موجودات بي جان) جان مـي آهاي ذهني ( موجودات خيالي ) را عينيت بخشيد . دنيايي كه در  توان شخصيت مي

شمارد. بزرگسـاالن   كنند. اين ديدگاه ورود عقالنيت بزرگسالي را حداقل در ظاهر قضيه به جهان داستان ممنوع مي كودكان زندگي مي
كنند  يا موانعي ايجاد ميكنند  نها كمك ميآدر اين دنياي كودكانه كه گاهي چندان هم بزرگ نيستند ، يا دوست كودكان هستند و به 

كه بايد كودكان از سر راه خود بر دارند. اين نوع فيلمنامه اگر شخصيت محور باشد در خدمت معرفـي و بازنمـايي شخصـيت كـودك     
هايي  رسد . گرايش دوم شامل فيلمنامه گيرد و به سرانجام مي است و اگر داستان محور باشد ، داستان حول شخصيت كودك شكل مي

ديد نويسـنده از باالسـت     ي كودكان است. گرچه در اين گونه داستان هم شخصيت اصلي كودكان هستند اما زاويه كه درباره شود مي
كنـد ، بـراي او دل    تواند عقالنيت خود را همچون رشته اي در تار و پود فيلمنامه بدواند . در نتيجه شرايط كودك را نقد مـي  گويي مي

كنند و شادي كه يكي از عناصر اصلي دنيا كودكانه است رنگ  بيند جلوه مي نچه كودك ميآو بغرنج تراز سوزاند ، مشكالت بزرگتر  مي
ن آگيرد . فيلمنامه اي كه درباره كودكان نوشته شـده اسـت غالبـا بـه      بازد وجهان داستان ازحال و هواي دنياي كودكي فاصله مي مي

وبرو شدن با دنياي دهشتناك و رقت بارواقعي است . اما گاهي اين رويـارويي  پردازد كه كودك مجبور به ر فصل از زندگي كودك مي
شـود   برساخته مـي در اين نوع فيلمنامه كودكي ، ن ديگر كودك به حساب نيايدآشود كه شخصيت كودك تحت تاثير خالق  موجب مي

شـود. در فضـاي جنگـي بـه تصـوير       ي مي؛ همانند تصويري از كودكي كه در فيلم كودك و فرشته بازنماياست سالكه به شدت بزرگ
هاي بزرگساالنه برعهـده بگيـرد.    باشد و نقش» بزرگسال«شود كه درواقع  كشيده شده در فيلم كودك خوب، اساساً كودكي تعريف مي

» سـتم فر سليم محمـدي را مـي  «مرد جوان: » پس چرا نگهبان نفرستادي؟« پيرمرد: ، ها در فيلم دقت كنيد براي مثال به اين ديالوگ
رشـد  . »به هيكلشان نگاه نكـن، بـراي خودشـون يـه پـا مـردن      «مرد جوان: » خوان) ، (خودشون نگهبان ميدان نه اينا بچه« پيرمرد: 

 شود. ها و دانش بزرگساالن تلقي مي اجتماعي كودكان در اين فيلم و در فضاي جنگي تصوير شده صرفاً به منزله دروني سازي مهارت

- كه ميه و دقيق او، به عنوان فردي تابع، سازي حساب شد، بيانگر مطيع تصوير ارائه شده از كودك در اين فيلمالبته شايان ذكر است 

كنند، نيست بلكه كودكان برساخته شده به عنوان قهرمانـان داسـتان   هايي باشد كه بزرگساالن براي وي تعيين ميبايست پيرو برنامه
شان را در آن  رايانه است. در اين فيلم ساخت زمانيِ اجتماعي كه قرار است كودكان زندگيتصويري از مقوله كودكي در الگوي سازه گ

بـه طـور فعـال و از طريـق تجـارب      كنند همزمان با دوران جنگ شده است و از همين روي كودكان به واسطه شرايط جنگي  سپري
ده كه كودكان به سـرعت دوره  ع  جنگ بستري فراهم كردست اول به درك و فهم رسيدند و دانش و تجربه خود را ساخته اند. در واق

  شان را پشت سر بگذارند و با الزامات، تجربه زيسته و مشكالت بزرگساالن روياروي شوند. كودكي
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