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مقدمه 
فردیناندوسوسور1کهازاوبهعنوانپدرزبانشناسی
نوینیادمیشوداعتقادداردکهزبانیکنظامیاست
کهبریکقواعداثباتپذیرعملمیکندوبایدآنراهم
ازدیدگاهدرزمانیوهمازدیدگاههمزمانیموردبررسی
قرارداد.ازنظرسوسورهیچارتباططبیعیبیننشانة
برآنداللتمیکندوجود نشانه واقعیتیکه و زبانی
اواینپرسشرامطرحمیکندکهزبانچگونه ندارد.

تولیدمعنامیکند؟
کیارستمیبدونفیلمنامهوبراساسیکاتفاقدر
بداند اینكه بدون را زندگیشخصیساختمشقشب
میخواهدمستندبسازدیافیلمسینماییشروعمیکند.
فیلمنمایشدلهره،ترسواضطرابیکنسلدرمدرسه
بهچهرهدارندو نقابخوشحالی است.ترسهاییکه
فكر بلكه نیستند، ناراضی موجود وضعیت از چندان
دارایمشكلاند.گرچه آنهاهستندکه این میکنند
تمام علت این به مشقها میگویند تردید با گاهی
و یاخواهر نمیکنیم تنبلی ما و زیادند نمیشوندکه
اما بنویسیم. مشق نگذاشتند و کردند اذیت برادرمان
بههرعلتمشقشانتمام برکودکانیکه اهرِمفشار
جز چارهای کودک که است قوی آنقدر نمیشود،
پذیرفتنآنچهبهاومیگویندندارد،ولوبهقیمتآسیِب
عزتنفسواعتمادبهنفسش.البتهتمامایناضطراب
ازمدرسهنشأتنمیگیرد،بلكهمشخصمیشودخانواده

وجامعهنیزمسببآنهستند.
فیلمنماهایبسیارمحدودیداردوازقابهایویژة
دوست خانة فیلم در این، از پیش که کیارستمی
بودیم، شاهد او دیگر فیلمهای در بعدها و کجاست؟
خبرینیست.نمایتكرارینشاندادنفیلمبردارنیز
آزاردهندهاست.بعضیازبرشهازودتریادیرترازتوقع
ازدانشآموزانهنوز بعضی اتفاقمیافتد.درمورد ما
میخواهیمبیشتربدانیمکهتصویربهکودکبعدیکات
میخورد.بعضیازصحبتهاهمکمیکشداراستو
میتوانستکوتاهترنشاندادهشود.صدایکیارستمی
تقریباًخالیازحساستوگاهمیپنداریمنمیشدکمی
مهربانترازکودکانسؤالمیپرسید؟یاحداقلکاری
میکردکهازترسواضطرابکودکانکاستهمیشد؟

برای آموزشگاه یک همچون فیلم این، وجود با
مخاطبدرسدارد.کودکاندرفیلمبدونآنكهمتوجه
باشند،دروغمیگویندبهکسیکهنهدرجایگاهمعلمو
نهوالدآنهاست،اماهمچنانناخودآگاهترسازمؤاخذه
شدندارند،تاجاییکهادعامیکنندمشقراازکارتون
تلویزیونبیشتردوستدارند.ادعاییکهحتماًخندةتلخ
تماشاگررابهدنبالخواهدداشت.تلخترازآنکودکانی
هستندکهمعنایتنبیهرامیداننداماتشویقرانهو
انگارتنبیه تنبیهراهممساویکتکزدنمیدانندو
از کمی تعداد نمیدانند! تنبیه اصاًل را غیرفیزیكی
کودکانهمهستندکهمعنایتشویقرامیداننداماآنها
همبسیارمحدودبهدستزدنوآفرینوجایزهاشاره

میکنند.
دراینپژوهشبهبررسیرواییفیلمنامهمشقشب
میپردازیمتفاوتدرنحوةبصریروایتهادراینتحقیق
اصلی هدف است. گرفته قرار نظر مد نو گونهای به
پژوهشضمنبررسیساختارهایرواییدرفیلمنامه
مشقشببارویكردنشانهشناسی،تبیینچگونگیتولید
معناوعواملوابزارمورداستفادهدراینراستااست،و
سؤاالتیبدینشرحمطرحمیشود،چگونهمتنفیلمنامة
فیلمنامة کارگردان میکند؟ معنا تولید مشقشب
استفاده پیام القای برای استراتژی چه از مشقشب
میکند؟کیارستمیدراینفیلمنامهچگونهپیامرابه
بینندهمیباوراند؟بنابرایندراینراستافرضمقالهبر
به توجه با معنا تولید برای کیارستمی که است این
میکند. استفاده خطی ساختارهای از واقعیتپذیری
متن به خنثی دید زاویة با روایت این در کیارستمی
نگریستهاستودراینفیلمنامهبرجستهسازیانتخابی
صورتنگرفتهاست.درنهایتباتوجهبهبررسیهایبه
این در معنا تولید نحوة  و چگونگی به آمده عمل

فیلمنامهدستمییابیم.

پیشینه و ضرورت ان او تحقیق 
دارند مختلفی کیارستمی،جنبههای فیلمنامههای
کهدراینتحقیقسعیبرآنشدهکهبهمهمترینودر
عینحالمناقشهبرانگیزترینآنانفیلمنامةمشقشب
پرداختهشودودرنهایت،اینتحقیقمیتواندساختاری
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این آثار روایت در نشانهشناسی تحلیل از هماهنگ
فیلمنامهنویسموفقومطرحرابهصورتمشخصبیان

کند.
روایی ساختار در نشانهشناسی شناخت اهمیت
فیلمهای در سینمایی مطرح برگزیده فیلمنامههای
ارزندهکهموفقبهکسبجوایزجهانیبهترینکارگرانی
تحقیقات به توجه با شدهاند. فیلمنامه بهترین یا و
اینجانبدربرخیموارددرخصوصفیلمنامةمشقشب
اجتماعی، نظرات نقطه زوایای از نقادانه نگرشی با
روانشناختیوهنریبهصورتانفرادیتحقیقاتیانجام
شدهاستکهبیشترشاملنقدوبررسیفیلمموردنظر
استولیدراینوسعتوبااینرویكردوباتأکیدبر
بهصورت داستان، روایی ساختارهای در نشانهشناسی

کاملتاکنونکارارزشمندیانجامنشدهاست.
و دنیا در روایتشناسی معرفی و اهمیت دلیل به
ضرورتآندرایران،الزماستپیشینةموضوعاندکی
در اخیر سالهای طی شود. بیان جامعتر و مفصلتر
ایران،منتقدانبهروایتوروایتشناسیتوجهبیشتری
داشتهاندوکتابهاومقاالتیراترجمهوتألیفکردهاند.
را مارتین۲ واالس روایت نظریههای )شهبا:1۳8۲(
درآمدی کتاب )1۳8۳ )حری: است. کرده ترجمه
نقادانه-زبانشناختیبرروایتنوشتةمایكلتوالن۳ودر
از معاصر بوطیقای داستانی: روایت )1۳87( سال
)یاکوب است. کرده ترجمه را کنان۴ ریمون شلومیت
لوته:1۳8۶(5مقدمهایبرروایتدرادبیاتوسینماو
فتاحمحمدیگزیدةمقاالتروایتمارتینمكوئیالن۶را
ترجمهکردهاند.درزمینةمعرفیروایتشناسی،)فتحاهلل
و داستاننویسی بر درآمدی کتاب بینیاز:1۳87(
کاربرد دربارة است. کرده تألیف را روایتشناسی
روایتشناسیدرادبپارسیهم)الهامحدادی:1۳8۹(
ادبیات بر گذری با روایت زبان دستور بر درآمدی

داستانیپارسیرانوشتهاست.
)ابوالفضلحری:1۳87(درمقاله»احسنالقصص«
دیدگاه از را قرآنی قصص به روایتشناختی رویكرد
قاسمیپور: )قدرت است. کرده تحلیل روایتشناختی
1۳87(درمقالة»زمانوروایت«بهرابطةزبانوروایت
)الهام تبلورزماندرروایتپرداختهاست. وچگونگی

به روایتشناختی »رویكرد مقالة در )1۳88 حدادی:
داستاندودنیایگلیترقی«ازدیدگاهروایتشناختی

واکاویکردهاست.

میانی نظری
روایت شنا ی

روایتشناسیروشیاستبرایتحلیلزبانشناختی
عملروایت.روایتشناسییاعلمعملروایتشاخهای
علمیاستکهفنونوساختارهایرواییراکهدرمتون
فنون علم این میکند، مطالعه شدهاند متجلی ادبی
درونییکروایتکهخودازداستانیتشكیلونقلشده
استبررسیمیکند.روایتشناسیبهعنوانعلمسعی
داردبههمةمفاهیماصلیوسطوحاصلیسازمانُدهی
- نشانه همچون روایتشناسی بپردازد. روایت یک
متون تحلیل برای زبانشناسی روش از معناشناسی
یاریمیگیردتابتواندبهدستورزبانجهانیروایتها
:۳ )عباسی، کند. معرفی را آن الگوی سپس و برسد

.)1۳۹۳

میانی روایت شنا ی و نشانه شنا ی 
واژة از نشانه Semiotics همچنین نشانهشناسی7
و نشانهها مطالعه و نشانه معنی به سمئیون یونانی

نمادهااست.
که است اکو8 امبرتو از تعریفها عامترین از یكی
میگوید:نشانهشناسیباهرچیزیکهبتواندیکنشانه
قلمدادشودسروکاردارد)اکو،1۹7۶:۴5(نشانهشناسی
نهفقطشاملمطالعةچیزهاییاستکهمادرمكالمات
روزمرهنشانهمینامیمبلكهمطالعةهرچیزیاستکه
برچیزیدیگراشارهدارداست.ازمنظرنشانهشناسی،
نشانههامیتوانندبهشكلکلماتتصاویر،اصوات،اطوار
مثل نشانههاست از ترکیبی متن، ظاهرشوند. اشیا و
کلمات،تصاویر،اصواتکهباارجاعبهقراردادهاییک
ژانرودریکرسانةارتباطیخاصساختهوتفسیرشده

است.)چندلر،۲1:1۳87(۹.
است. متن تحلیل روشهای از یكی نشانهشناسی
رویكردهایدیگرشاملتحلیلبالغیتحلیلگفتمانیو
تحلیلمحتواییهستند.درزمینةمطالعاترسانههاو
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برای جدی رقیبی محتوایی تحلیل ارتباطات،
شمار به متون تحلیل روش عنوان به نشانهشناسی
به نشانهشناسی حاضر حال در که حالی در میرود.
تحلیل است، شده وابسته بسیار فرهنگی مطالعات
محتواییبهخوبیدرمسیراصلیسنتپژوهشعلمی
جامعهشناختیجابازکردهاست.درتحلیلمحتواییاز
استفاده متون محتوای تحلیل برای کمی روشهای
میشودامانشانهشناسیبهدنبالتحلیلمتوندرحكم
کلیتهایساختارمندودرجستوجویمعناهایپنهان

وضمنیاست)چندلر،۲۹:1۳87(
نشانهشناسیعلمیاستکهبهبررسیانواعنشانهها،
عواملحاضردرفرایندتولیدومبادلهوتعبیرآنهاونیز
قواعدحاکمبرنشانههامیپردازداینرشتهباسخنرانی
زبانشناسمشهورفردیناندوسوسوردردانشگاهژنو
آغازگشت.اودرتوضیحنشانهشناسیمیگوید:میتوان
علمیراتصورکردکهبهمطالعةزندگینشانههادریک
جامعهنپردازد؟اینعلمبخشیازروانشناسیاجتماعی
ودرنتیجهروانشناسیعمومیخواهدبود.نشانهشناسی
معلوممیکندکهنشانههاازچهتشكیلشدهاندوچه
بهعنوان چیزی هر فرماست. حكم آنها بر قوانینی
معرفیانمایندهگونههایمختلفخودارائهشودنشانه
استبهعنوانمثالیکلیوانکهنمایندةهمهلیوانهای
دیگراستنشانهخواندهمیشود.انتخابیکعنصریا
گونهازمیانهمهگونههایموجودوبرجستهنمودنآن
بهشیوههایگوناگونآنچیزراتبدیلبهنشانهمیکند.
زیر در و شود انتخاب گونه یک اگر مثال بهعنوان

نورافكنقراربگیردبهنشانهتبدیلمیشود.

گفتمانی بافت در عنصر یا گونه یک کارگیری به
ویژهوایجادارتباطبینآنگونهباهمهگونههایدیگر
آنگونهراتبدیلبهنشانهمیکند.پسعملیاتگفتمانی
یكیازراههایممكننشانهشناسیاست.درتقابلقرار
دادنیکگونهباگونههایدیگریاتعمیمویژگیهای
گونههایدیگربهآنگونهسببتبدیلشدنآنگونهبه
نشانهمیگردد.ازطریقاعمالزاویهدیدیخاصمثل
ویژه یا و تسلسلی گزینشی شمول، جهان دید زاویه
گونه،میتواندقابلیتتبدیلشدنبهنشانهراپیداکند.
بهعنوانمثالدریکاتاق،کتابخانهمیتواندازمیان
همهگونههایدیگرگزینششدهونشانهشودویااینكه
باگونهایدیگرجایگاهنشانهای ارتباطیسلسلهوار در
پیداکند.چنینامریبهنحوهچینشعناصردرفضا

بستگیدارد.)شعیری۲۳:1۳85(.
فردیناندوسوسورکهازاوبهعنوانپدرزبانشناسی
نوینیادمیشودبهمطالعةزندگیوحیاتنشانههادر
که خود پروژة در و میپردازد اجتماعی زندگی بطن
تحتعنوانSemiologyمطرحشدهاست،برسرشت
اختیارینشانهتأکیدمیکند.نشانهکهموضوعیفیزیكی
ومعناداراست،ازترکیبدالومدلولشكلمیگیرد
نیست، برقرار یاضروری و رابطهطبیعی ایندو، بین
بلكهرابطةمیانآنهاازطریققرارداد،قاعدهویاتوافقی
ازمنظر است. پذیرشجامعه برقرارمیشودکهمورد
سوسورتوجهخودرابیشتربهخودنشانهمعطوفکرده
بیرونی واقعیت به آن بهداللت توجهچندانی و است
نشانهای نظام برای سوسور که مدلی نمیدهد. نشان

ارائهمیدهدبهشكلزیراست.)اکو،۴:1۹۳۲(

شکل1. مدل نظام  نشانه ای سوسور
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روایت نداقل چیةت؟
بارویكرداصلیوپیشازآنکهازابزارهایمفهومی
زبانشناسیویانشانهمعناشناسیکمکبگیریممیتوان
نگاه از یعنی کلیتر دیدگاهی از را بودن روایی
انسانشناسیآنکهباتجربةروزانهمادرارتباطاست
موردبررسیقرارداد.بههمینخاطر،ازآنتقابلیکه
همیشهباآندرگیرهستیمآغازمیکنیم،ثابتومتغیر.
اینتقابلاولینجداسازیاستکهادراکوفهممارااز
جهانانجاممیدهد.بهلطفاینتمایزاصلی،بینآنچه
کهثابتوآنچهکهمتغیرومتحولاستمیتوانیمبههر
برای بخشیم. معنا رامیسازد، ما معنایی آنچهجهان
مثال:اینتقسیمبندیدوتایییااینتقابلدوتاییاصلی
رادردلگفتمانهابیابیم.بدینمعنیکههرگاه،زندگی
یکشخصیتداستانیروایتمیشود.خیلیسریعبه
اینشخصیت در موجود تفاوت و یكسان تقابل دلیل
داستانیمتوجهمیشویمکهموضوعدربارةزندگییک
شخصیتداستانیاستزیرااینشخصیتداستانیاز
یکطرفهمیشهخودشوازیکطرفدرحالتغییر
وتحولاست.درحقیقتثابتومتغیرپشتوروییک
سكهاند.ازویژگیهایروایتمیتوانبهایننكتهاشاره
داشتکهدرآنچیزیدرحالاتفاقافتادنیاشدن
استوبههمیندلیلروایتیعنیروندانتقالیاتبدیلی
کهبیندوپارهیاوضعیتمتوالیومتفاوتواقعشده

است)عباسی،۶1:1۳۹۳(
ساختار همچون روایت مختلف ساختارهای
کنشگران،ساختارارزشی،نمودی،روایی،عینی،ضمنی
وحسیواداراکیرا،میتوانبهساختارهایانتزاعیو
عینیتقسیمکرد.برایتجزیهوتحلیلمثلیاکالم
میتوانازژرفساختکهجایگاهدادههایانتزاعیاست
شروعکرد»سیرگذرازالیههایژرفوانتزاعیبهسوی
الیههایروییوعینیراسیرزایشیمعنا«نامیدهاند.
سیرزایشیمعنادارای۳الیهمختلفژرفساخت،الیه

میانیوروساختمیباشد.
الیةمعناییرواییکهالیةمیانیبهحسابمیآید
در است روایتی نحو و روایتی معناشناسی شامل
معناشناسیروایتی،ارزشهایانتزاعیومقولههاییکه
درمعناشناسیبنیادیودرژرفساختیافتیمبهشكل

نقشهایانتزاعیونابتجسممییابند.یكیازمفاهیم
کاربردیدراینمقولهشناختمدلکنشگراناست.

کنشلر
انجام  را استکهعملی یاچیزی کسی کنشگر
میدهدیااینکهعملبررویاوواقعمیشود.درواقع
میتوانند دو هر ارزشی( )کنشگرشی مفعول و فاعل
فراتر داستانی ازشخصیت کنشگر واژة باشند کنشگر
میرودزیراکنشگرمیتواندیکفرد،یکشی،یکگروه
وحتییکواژةانتزاعی)آزادی(باشد.مثال:فقرمیتواند
کسیراواداربهجستجویثروتکندکهدراینحالت

واژةفقرتبدیلبهکنشگرمیشود.

مد  های م روف کنشلران
آلژیرداسژولین)گریماس،1۹۹۲-1۹17م(یكیاز
روایتشناسی، ساختارگرای نظریهپردازان مهمترین
است.ویباالگوقراردادننظریةوالدیمیرپراپواصالح
ساختاریآنتوانستباگذرازروساختروایتبهژرف
باتلفیقایندومبحثونیز یابدو ساختآندست
انتشارمعناشناسیساختاری)1۹۶۶(بهعنوانیكیاز
نشانة نظریهپردازان تأثیرگذارترین و مهمترین
تحلیل یابد. شهرت پاریس مكتب روایی معناشناسی
رواییگریگریماسوالگویکنشیاوباتوجهبهساختار
وپیرنگهرمتنروایینشاندادهمیشودباتوجهبه
نظریهگریماسدرروایتمشقشبمیتوانبهجستاری
ژرفپرداختوبابررسیپیوندعناصرتشكیلدهندةآن
نفوذکردو اینمتنروایی بهژرفساخت بایكدیگر
الیههایپیچیدةوپنهانحوادثودرونمایةرخدادهای
الگوی ساخت. آشكار رواییگری تحلیل اززاویة را آن
و بهترین از یكی گریماس کنشگرانة رواییگری
مناسبترینالگوهادرتحلیلمتنهایرواییمحسوب

میشود.
او مسبب، یا کننده تحریک یا فرستنده کنشگر
کسیاستکهفاعلکنشگررابهماموریتمیفرستدو
این کردن پیدا برای میدهد، را فرمان دستوراجرای
کنشگرفرستندهمیتواناینپرسشرامطرحکرد:چه

عملیباعثشدتافاعلکنشگربسویهدفشبرود؟
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کنشگرگیرندهیاسودبرنده:اوکسیکهازکنش
فاعلکنشگرسودمیبرد.

کنشگرفاعل:اوکسیاستکهعملمیکندوبه
طرفشیئیارزشیخودمیرود.

فاعلکنشگر وموضوع ارزشی:هدف کنشگرشی
است.

کنشگربازدارنده:اوکسیاستکهمانعمیشودتا
فاعلکنشگربهشیءارزشیبرسد.

فاعل به که است کسی او دهنده: یاری کنشگر
کنشگرکمکمیکندتابهشیءارزشیبرسد.)عباسی

)۶1:1۳۹۳

پیرنة
منطقی ترتیب و نظم و چهارچوب، طرح، پِیرنگ
حوادثدراثرادبییاهنریمانندداستان،نمایشنامه،و
یا یک اصلی، پیرنگ عالوهبر است ممكن است. شعر

چندپیرنگفرعینیزوجودداشتهباشد.
واژةپیرنگراجمالمیرصادقیبرایاینمعنیاز
که طرحی معنای به است؛ گرفته وام به نّقاشی هنر
کامل را آن بعد و میکشند کاغذ روی بر نّقاشان
میکنند؛طرحساختمانیکهمعموالًمعمارانمیریزند
وازرویآنساختمانبنامیکنند.واژة»پیرنگ«در
بر تأکید با داستان حوادث روایت معنای به داستان
فن از اصل، در پیرنگ .تعریف میباشد علّیت رابطة
شاعریارسطومایهمیگیرد.ارسطو،پیرنگرامتشكل
ازسهبخشمیداند:آغازکهحتماًنبایددرپیحادثة
دیگریآمدهباشد،میانکههمدرپیحوادثیآمدهو
همباحوادثدیگریدنبالمیشود،وپایانکهپیامد
طبیعیومنطقیحوادثپیشیناست.ازنظرارسطو،
پیرنگایدهآلازچنانهمبستگیواستحكامیبرخوردار
شود، جابهجا یا حذف آن از حادثهای اگر که است
عناصری با پیرنگ میریزد. درهم کلّی به آن وحدت
رابطة و پیوستگی »کشمكش« و »شخصیت« چون
نزدیكیداردوممكناستبهواژگونییاکشفمنتهی

شود.)عباسی،7۹:1۳۹۳(
ادواردمورگانفورسترتعریفسادهامابسیارمفیدی
روایت داستان، میدهد: دست به )پیرنگ( طرح از

رویدادهاییاستکهدرتوالیزمانیمنظمشدهباشد.
طرحنیزروایترویدادهاستکهدرآنبرتصادفتأکید
شدهباشد.طبقتعریففورستربینداستانوپیرنگ
ازاینسخندرمییابیمکهداستاننقل تفاوتاست
رشتهایازحوادثاستکهتنهابرطبقتوالیزمانی،
نظموترتیبیافتهاستدرحالیکهپیرنگنقلحوادث
باتكیهبرموجبّیتوروابطعلیومعلولیاست.تعبیر
پیرنگرابهجایطرح)Plot(،درایرانبرایاولیناول
جمال و کرد پیشنهاد کدکنی شفیعی محمدرضا بار
میرصادقیآنرابهکاربرد.پیرنگدرواقعهمانبیرنگ
کاغذ روی به نقاشان که است طرحی بیرنگ است.
میکشندوبعدآنراکاملمیکنندیاطرحساختمانی
بنا را ساختمان آن روی از و میریزند معماران که

میکنند.)فورستر،7۹:1۹۲7(
داستان،روایترویدادهاییاستکهدرتوالیزمانی
منظمشدهباشد.طرحنیزروایترویدادهاستکهدرآن
باشد.طبقتعریففورستربین برتصادفتأکیدشده
داستانوپیرنگتفاوتاستازاینسخندرمییابیم
کهداستاننقلرشتهایازحوادثاستکهتنهابرطبق
توالیزمانی،نظموترتیبیافتهاستدرحالیکهپیرنگ
نقلحوادثباتكیهبرموجبّیتوروابطعلیومعلولی
است.تعبیرپیرنگرابهجایطرح)Plot(،درایرانبرای
اولیناولبارمحمدرضاشفیعیکدکنیپیشنهادکردو
جمالمیرصادقیآنرابهکاربرد.پیرنگدرواقعهمان
روی به نقاشان که است طرحی بیرنگ است. بیرنگ
طرح یا میکنند کامل را آن بعد و میکشند کاغذ
ساختمانیکهمعمارانمیریزندوازرویآنساختمان

رابنامیکنند.

روش تقلیل جرا
سوسوراعتقادداردکهزبانیکنظامیاستکهبر
بایدآنراهماز اثباتپذیرعملمیکندو یکقواعد
دیدگاهدرزمانیوهمازدیدگاههمزمانیموردبررسی
قرارداد.ازنظرسوسورهیچارتباططبیعیبیننشانة
برآنداللتمیکندوجود نشانه واقعیتیکه و زبانی
اواینپرسشرامطرحمیکندکهزبانچگونه ندارد.
تولیدمعنامیکند؟یکنشانهابتدادرارتباطبانشانه
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دیگروازتفاوتبانشانةدیگرحاصلمیشود.یکنشانه
بانشانهدیگرتفاوتداردواینتفاوتاستکهمعنارا

تولیدمیکند.)علیعباسی،7۳:1۳۹۳(
دراینمقولهمهمتریندستاوردسوسورجداسازی
ساختار یعنی النگ: او گفته به است پارول از النگ
مربوطبهزبانیکههمهگویندگانشبرآنتسلطیافتهو
درآنمشترکاندواوگفتههایبالفعلهرفردراپارول

مینامد.
نظامهای به روایتشناس و معناشناس - نشانه
گفتمانیدرکلیتشانتوجهدارداینیكیازتفاوتهای
اصلیروایتشناسیوزبانشناسیاست.امابرخالفاین
تفاوتاصلینشانهمعناشناسیاروایتشناسروشخود
از را، متن توصیف برای یا تحلیل و تجزیه برای
زبانشناسی است. گرفته وام ساختگرا زبانشناسی
نظر در مستقل نظامی همچون را جمله ساختگرا
رابه آن ابتدا بسته نظام این تحلیل برای و میگیرد
عناصرسازندةتجزیهوسپسواحدهایتمایزدهندهو
انتها در و میکند مشخص را آن معنایی واحدهای
داللت نیز و را یكدیگر با عناصر این روابط میکوشد
معناییآنهارابیابد.نشانه- معناشناسالهامگرفتهاز
را گفتمانی نظامهای میکند تالش زبانشناس روش
تجزیهوتحلیلکندوآنگاهواحدهایمعناییواحدهای
تمایزدهندهدرسطحکالنرابیابدتادرانتهابتواندبین
اینعناصررابطهبرقرارکندوازاینرابطهمعنارادریابد.
از گفتیم که همانطور )7۴ :1۳۹۳ عباسی، )علی
مهمتریندستاوردهایسوسورجداسازیالنگازپارول
بود.ماابتداالنگهرنظامیرابهدستمیآوریمآنگاه
میتوانیمساختارآننظامرابهدستآوریمودرانتها

بهدست را نظام تمایزدهندةآن و واحدهایمعنایی
آوردهایم.

روایتخودکههمان پیكرة تحلیل و تجزیه برای
به ابتداجمله زیرعملمیکنیم بهروش جملهاست
عناصرسازندةآنتجزیهمیشونداسمصفتقیدوفعل
به را روایت باید معناشناس نشانه- و روایتشناس و
است عناصر ان از یكی پیرنگ که آن سازنده عناصر
تجزیهکندآنگاههرکلمهرا،بهواحدهایمعناییخود
تقسیممیکندبههریکازاینواحدهایمعناییتک

واژةمیگویند
آورد دست به را روایت پیرنگ تحلیلگر زمانیكه
آنگاهوضعیتابتداییروایتبرایاوبهعنوانیکواحد
سامان نیروی میانی، وضعیت کننده، تخریب نیروی
دهندهووضعیتانتهاییهرکدامبهعنوانواحدهای

مستقلدیگردرنظرگرفتهمیشوند.
دارند نام واج که دهنده تمایز واحدهای انتها در
مشخصمیشنونددرروایتهمتالشمادرایناست
ابتدایی، وضعیتهای حضور بیابیم. را روایت النگ تا
....ترکیبآنهابایكدیگرنشانازالنگروایت میانیو
داردودرروایتباکنارهمقراردادنوضعیتابتداییو
و تشابهها میتوان یكدیگر با آنها مقایسه و انتهایی
تفاوتهارامشاهدهکرد.ازتفاوتحاصلشدهروییک

بسترتشابهمعناحاصلمیشود.

برر ی پیرنة ویلم نامه مشق شس
باتوجهبهخالصهداستانبهپیرنگروایتوتجزیه
وتحلیلداستانومدلکنشگرانمیپردازیم.مستندی
شهید مدرسة در که کیارستمی عباس ساختة است

شکل)2(:نمودار پیرنگ



60

فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ 39، تابستان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1400

)طرح میشود سؤال ازبچهها تكالیف دربارة منصوری
کلی(درابتدایفیلمتعدادیازبچههارانشانمیدهد
کهصبحبهمدرسهمیروند.فیلمراجعبهتكالیفشب
استکهکارگردانخودشدراولفیلماینموضوعرا
مطرحمیکند.فیلمنامهنداردوبراساسیکفكراست.
بچةخودکیارستمیدرخانهبهمشكلبرخوردهوازاین
روتحقیقمیکندکهببیندمشكلچیست؟کارتحقیقی
زنگ در فیلم ابتدای در بچهها مصور. تحقیق است
صبحگاهیهستندومراسمیرااجرامیکنندکهبیشتر
خواندنقرآنومسائلمذهبیاستودرصحنةبعدوارد
با مصاحبه به شروع کارگردان که میشویم اتاق یک
بچههامیکند.نفراتبهترتیبواردشدهوازمشكالتشان
ازمشكلدیكتهگفتن،درگیری صحبتمیکننداعم
بچهها میشود باعث که گفتن مشق زیاد خانوادهها،
نرسندهمهرابنویسند.ازطرفیسوادنداشتنوالدین،
تنبیه زیاد، مشق خاطر به دیگر کارهای به نرسیدن
و والدین توسط نكردن تشویق والدین، توسط کردن
معلمهاوفشاردرسیآنقدرزیاداستکهبچههاشب
اهمیتدادنسیستم خوابمشقمیبینند.همچنین
مثاًل مختلف مهمانیهای به رفتن نمره، به آموزشی
خانوادگیکهباعثانجامندادنتكالیفمیشودوبچهها

دچارنوعیتنشمیشوند.درسومینروزفیلمبرداری
از85۶پرسشنامهکهبهمنظورشناساییوضعیتبچهها
5۲۶ بود شده توزیع آنان شب تكالیف انجام نمرة و
از بالغبر%۳7 پرسشنامهبهدستمسئولینرسیده
پدرانومادرانبهدلیلبیسوادیتواناییرسیدگیبه
نیز باسوادها تكالیفشبفرزندانراندارند.درمیان
درصدوالدینعصبی،خسته،گرفتار،بیحوصلهکهبه
)در است. بوده تأمل قابل داشتهاند اذعان احوالخود
فیلماینآماروارقاممطرحمیشود(درمصاحبهایبا
یكیازوالدینگفتهشدکهبااینروشخالقیتبچهها
بچهها استعداد باید میشوند کار کپی و میشود کم
یاد را اندیشیدن بچهها سیستم این با شود. کشف
نمیکنند. پیدا مسائل از درستی درک و نمیگیرند
کارگرداندرآخرفیلماینجملهرامطرحمیکندکه
بچههاازانجامدادنمراسمعزاداریبهعلتبازیگوشی
وسنکمدرکدرستینمیتوانندداشتهباشند.هدف
این آیا موضوع این بیان و طرح از پرداز گفته اصلی
نیستکهمخاطب)مسئولینرانیزشاملمیشود(رابه
فكرفروبردکهمشقشبخوباستیانه؟کاربردی

استیاخیر؟
پارةابتدایی:حرکتدانشآموزانبهسمتمدرسه

شکل)3(:نمودار پیرنگ فیلم مشق شب
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وشروعکالسبادعاوورزشسرصفدرحیاطمدرسه
نیرویتخریبکننده:طرحموضوعمشقشببرای

دانشآموزان.
پارةمیانی:مصاحبهکارگردانکیارستمیباچندنفر
در آنان از پرسش و تنها بهصورت دانشآموزان از
خصوصانجاممشقشبوتكالیفدیگرودرخصوص
تشویقوتنبیهدرخانوادهودریافتپاسخکودکانکه
حاکیازآنستکهمشقهایشبرامعموالًتادیروقت

انجامدادهواکثراًتنبیهمیشوند.
که والدین از یكی گفتگوی دهنده: سامان نیروی
فردیدنیادیدهوخارجرفتهوتحصیلکردهبودوانتقاد
ازروشتربیتیدرمدارسایرانومقایسهاینروشبا
روشدیگرکشورهاوابرازایراداتفراوانبهروشمشق
روشهای از استفاده پیشنهاد و بچهها به دادن شب

نویناروپا.
پارةانتهایی:درانتهایكیازکودکانراکهبهعلت
روشتربیتیوتنبهشدیدمعلمبسیارترسیدهواسترس
داشتبهجلویدوربینآوردهومصاحبهمیکنندواو
مرادی درحضوردوستش تنها است گریان بسیار که
حاضربهمصاحبهاستوبشدتازنرسیدنبهکالس
دینینگراناستمتنیراازکتابدینیبهصورتحفظ
میخواندوایندرحالیاستکهدوستشمرادیدر

پشتسرشایستادهاست.

پیرنة ویلم مشق شس
تحلیلپیرنگفیلمنامهمشقشباینروایتنوعی
شبانه تكالیف و شب مشق معضل از مصور پژوهش
بهصورت داستان دنیای راوی با .روایت است مدارس
همساناستونوعرواییبهصورتبازنماییاستوالبته
داراینظامخطیوپیرنگبازاست)میرصادقی1۳85:
80(وشخصیتهاوکنشگرانآنواقعیهستندوبیشتر
آن هدف که است شده ارائه مستند فیلمی بهصورت
بیانواقعیتنظامآموزشیوپرورشیاشتباهکشوراست
بر عمیقتری مشكالت و مسائل به آن البالی در که
با که کودکانی دارد. تأسف بسیارجای که میخوریم
شب یک برای توانایی حد از زیادتر بسیار مشقهای
و بیسوادند اکثراً که مادرانی و پدر و هستند روبرو

انجام کاری خود کودکان برای تنبیه بجز نمیتوانند
دهندوشكلگیرینابهنجاریشدیددرکودکانکهخود
دستپروردةایننظامغلطآموزشیاندوبرخورداشتباه
والدینومعلمینباآنهاکهدرآیندهجوانانسرخوردهو
نابههنجارکشوررامیسازندکودکانیخستهوفراریاز
تكالیفطاقتفرسایشبودراینراستابجزتنبیهونه

تشویقچیزیعایدشاننمیشود.
نابههنجارایننظامآموزشی انتهادستپخت ودر
روبرو آن با داستان انتهایی پاره در که است کودکی
از پر و زده ووحشت ترسیده بشدت هستیمکودکی
مرادی دوستش همراهی بدون که حدی در استرس
تنبیه بخاطر زیرا کند مصاحبه کلمه یک نمیتواند
شكسته به منجر که شده معلم طرف از که شدیدی
بشدت کودک روان و روح است شده شدنخطکش
روبرو تلخ واقعیتی با را ما اینجا راوی دیده. آسیب
میکندکهنتیجةیکنظامآموزشیپراشتباهاست.در
ابتدایفیلمجمعیتزیاددانشآموزانبهچشممیخورد
کههمینعاملمنجربهعدمنظارتصحیحبرتحصیل
دانشآموزانمیشود.جوسردوخشکحاکمبرمراسم
صبحگاهیواستفادهازرنگهایتیرهوسرددرپوشش
دارد. دانشآموزان روحیة بر بهسزایی نقش معلمان
اکثر که میداد نشان را این دانشآموزان با مصاحبه
از استفاده میبرند. رنج تكالیف زیاد حجم از آنها
عباراتیدرمراسمصبحگاهیکهدانشآموزانآنهارا
فقططوطیواربیانمیکردنددرصورتیکهازمفاهیم
و والدین و معلم نادرست رفتار نداشتن آگاهی آن
تنبیهبدنیدانشآموزانسببوحشتزدگیوتنفرآنها
ازمدرسهشدهاست.مشكالتخانوادگی،والدینخسته،
افت بر مؤثر عوامل از والدین بیسوادی و عصبانی
تحصیلیدانشآموزمیشود.خانوادههایپرجمعیتو
بر صحیح نظارت عدم سبب والدین زیاد ساعتکاری
تحصیلدانشآموزمیشود.چونمدرسهوتكالیفهیچ
جذابیتیبرایدانشآموزنداشتهاوبیشتروقتخودرا
صرفتماشایفیلموکارتونمیکند.فیلمسریعوتند
ومستندبهصورتگزارشساختهشدهوازنشانههای

دیداریچنداناستفادهنشدهاست.
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مد  کنشلران سر ویلم مشق شس 
الگویگریماسیكیازبهترینومناسبترینالگوها

درتحلیلمتنهایرواییمحسوبمیشود.
ازپژوهشهایروایتشناختیوالدیمیرپراپ، پس
گریماسبهدنبالدستیافتنبهالگویزایشیمعنادر
روایتهابودتابهیاریاینساختار،هراثروگفتمانی
این بیرونکشد. اینساختار از را انسجامخود بتواند
مطالعات در بود، معنا زایشی سیر همان که ساختار
رواییگریگریماسطبقهبندیسهگانهسطحروساخت،
سطحمیانیوسطحژرفساخترابهدستدادواورا
بهدیگر الگونسبت این الگویکنشگررساند. ارائه به
انعطافپذیریخاصی الگوهایروایتشناسی،کاربردو
تحلیل قدرت خود، ذاتی انسجام و دقت با که دارد
را متنروایی میتواند و داراست را روایی متنهای

برمبنایپیرنگوکنشهاییکهازآنهاسرمیزند،مورد
بررسیقراردهد)حسینپور،77:1۳۹8(

ازنظرگریماس،داللتباتقابلدوتاییآغازمیشود.
به روایت زنجیره هر شد، گفته پیشتر که همانگونه
عینیت یكدیگر با تقابل در کنشی عامل سه وسیلة

مییابند)سجودی،1۴8۳:۶۶(
ارزشی: شی کنشگر یا ارزشی مفعول 1.کنشگر
کنشگرعنصرمحوریکنشوکسییاچیزیاستکه
کنشیراانجاممیدهد.مفعولارزشیچیزیاستکه
کنشگرباکنشهاییدرپیدستیابیبهآناست.مفعول
ارزشیوکنشگردرمیانکنشگراننقشمتفاوتیدارند.
درفیلممشقشبکنشگرشیارزشیتأثیرمشقشب
بردانشآموزانوهمآنرابهعنوانکنشگرفرستندهدر
روایتمشقشبمیشناسیم.کیارستمیبابررسیاین

شکل)4(: مدل کنشگران گریماس
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تأثیربهشخصهخودبهصورتیمستندروایترابهپیش
میبرد.

)سودپذیر(: کنشپذیر + )فرستنده( ۲.کنشگزار
کنشگزار،کنشگررابهدنبالمفعولارزشیمیفرستد
در اینجستجوکنشپذیرخواهدشد. از نهایت در و
فیلمنامهمشقشبتأثیرمشقشببهعنوانکنشگزار
شامل کنشپذیر و کیارستمی کارگردان خود توسط

تمامدانشآموزانونظامآموزشیکلکشوراست.
۳.کنشگربازدارندهیامخرب:دونیرویعاملکمكی
وعاملمخِربباهدفیارییاممانعت،یاعلیهکنشگر،
دررسیدنبهمفعولارزشیعملمیکنند.درفیلمنامة
افرادی باکودکانو بهگونهایمستند ابتدا مشقشب
دیگرمصاحبهشدهونظراتآنانرادررابطهبهتأثیر
مشقشبومزایاومعایبآنموردکنكاشوبررسی

میبینیم.
آنچه مشقشب فیلمنامه رواییگری تحلیل در
وجود شده، آن حوادث و رخدادها خلق موجب
شخصیتهاییاستکهبابیاننظراتخودذهنبیننده
نقش وامیدارد. مقایسه و بررسی و کنكاش دچار را
از آنها ازیکسووکنشگری اینشخصیتها آفرینی
سویدیگردراقناعوجذبمخاطببسیارمؤثراست
کهاینموضوعتأثیربسزاییدردرونزاییپیرنگاین

روایتدارد.

کنشگرشیارزشی:تأثیرمشقشب.
کنشگرفاعل:کارگردانکیارستمی.

آموزشی نظام و دانشآموزان سودبرنده: کنشگر
کشور.

کنشگرتحریککننده:تأثیراتمشقشببرروحو
روانکودکان.

کنشگربازدارنده:نظامآموزشی.
کنشگریاریدهنده:تمامگفتههایدانشآموزاندر

طیمصاحبه.
مدلکنشگراندرفیلممشقشب

نسی ه جیری 
روایتبهصورتفیلم،یکساختاراستکهمشخصاً

عمل رواییگری مثاًل اهداف برخی به دستیابی برای
میکند.باتوجهبهاولینسؤالپژوهشوفرضیةارائه
پیش سیرخطی بهصورت داستان که میبینیم شده
میرودوعواملیدرفیلمهایاوهستندکهاطالعاترا
هم میآفرینند حس میدهند، مخاطب به
تضادهای پیشبرد در هم و میکنند شخصیتپردازی
درونداستانیمؤثرهستند.دراینفیلممیبینیمکه
با دوربین روبه و عمودی و بسته کادری در تصاویر
حضوریقویونزدیکبهبینندهفضارامحدودکردهو
باحجیمشدنوتراکمیاانباشتگیموضوعدیداریدر
)شعیری،1۳۹1: است منقبض یا فشارهای حضور پی
7۶(والبتهدربسیاریازتصویرهافشارهوگسترهدر
تعأملباهمبودهوازرابطةفشارهوگسترهنوعیریتم
تنشیدرنوعبصریشكلگرفتهکهموجبتنوععناصر
دیداریوسیالیتنشانههاشدهاستوصراحتوابهام
بهطورهمزماندرمتنفیلممشاهدهمیشود.عنصر
بهصورت کیارستمی فیلم در نشانهای نظام در تصویر
بالباسهایسادهو بارزینموددارد.تصاویرکودکان
با فیلم ابتدای همان در که ایستادن در آنان بیتابی
حضورکودکاندرسرصفبرایبرگزاریمراسمدعای
صبحگاهیروبروهستیموازهمانابتدابافضاییمملو
ازمسألهاجباروعدمعالقهکودکانروبرومیشویمکه
درمجموعبهاجباردرمشقشبوعواقبناشیازآن
میرسیم.یكیازعناصریکهدراینفیلمریتمآفرین
استرابطةتعددوتكثرعناصردیداریاستدرسرتاسر
فیلمتعدادزیادیازکودکانموردمصاحبهقرارمیگیرند
وباافرادمختلفخارجازمحیطمدرسهوالدینوفرد
دیگریمصاحبهمیشودتادرنهایتهمهبههمگرایی
فكریکهکیارستمیبهدنبالآناستبرسندویكایک
و است زایش و حرکت پویایی، کنندة تضمین آنان
وحدتعناصردیداریسببحصولبهنتیجهکلیوزیر
سؤالبردنمشقشباست.کیارستمیدربهرهگیریاز

نشانههادرالقایپیامبسیارآگاهانهعملکرده.
معصومانه، کیارستمی دوربین برابر در بچهها
اعترافمیشوندوحتیجزئیات به محاکمهومجبور
بیشتریازمشكالتخود،خانوادهواجتماعرامیگویند.
معصومانه آنقدر بعضاً طبیعی کاماًل واکنشهای این
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استکهببیندهرامنقلبمیکند.
موقعیتوطرزجاگیریگروهسازندةفیلمهمجالب
دودی عینک و پوشیده )باچشمان کیارستمی است.
معروفخود(،فیلمبرداروصدابردارهمگیدریکخط
تاریکوفضایمحدودمقابلکودکانمصاحبهشونده
و تافضاشكنندهتر اوزلمیزنند به و قرارمیگیرند
بیرحمانهترشودوکودکانباشبیهسازیذهنیفضای
فیلمبرداریبامحیطبازخواستوتنبیهمدرسه،واکنش

بهتروواقعیتربرایدوربینکیارستمینشاندهند
فیلمنماهایبسیارمحدودیداردوازقابهایویژة
دوست خانة فیلم در این، از پیش که کیارستمی
بودیم، شاهد او دیگر فیلمهای در بعدها و کجاست؟
خبرینیست.نمایتكرارینشاندادنفیلمبردارنیز
آزاردهندهاست.بعضیازبرشهازودتریادیرترازتوقع
ازدانشآموزانهنوز بعضی اتفاقمیافتد.درمورد ما
میخواهیمبیشتربدانیمکهتصویربهکودکبعدیکات
میخورد.بعضیازصحبتهاهمکمیکشداراستو
میتوانستکوتاهترنشاندادهشود.صدایکیارستمی
تقریباًخالیازحساستوگاهمیپنداریمنمیشدکمی
مهربانترازکودکانسؤالمیپرسید؟یاحداقلکاری
میکردکهازترسواضطرابکودکانکاستهمیشد؟با
برایمخاطب آموزشگاه فیلمهمچونیک اینوجود،
درسدارد.کودکاندرفیلمبدونآنكهمتوجهباشند،
دروغمیگویندبهکسیکهنهدرجایگاهمعلمونهوالد
آنهاست،اماهمچنانناخودآگاهترسازمؤاخذهشدن
کارتون از را مشق میکنند ادعا که جایی تا دارند،
تلویزیونبیشتردوستدارند.ادعاییکهحتماًخندةتلخ
تماشاگررابهدنبالخواهدداشت.تلخترازآنکودکانی
هستندکهمعنایتنبیهرامیداننداماتشویقرانهو
انگارتنبیه تنبیهراهممساویکتکزدنمیدانندو
از کمی تعداد نمیدانند! تنبیه اصاًل را غیرفیزیكی
کودکانهمهستندکهمعنایتشویقرامیداننداماآنها
همبسیارمحدودبهدستزدنوآفرینوجایزهاشاره

میکنند.
به کیارستمی عباس فیلمهای که گفت میتوان
دلیلاستفادهخاصاوازتكنیکهایویژهقابلتشخیص
استوبیشترسبکفیلمهایاونوعیمستندیاپژوهش

روایتیاست.عدماستفادهازبازیگروبازیگرانمطرحو
مشهوریكیدیگرازخصوصیاتاواستاغلبفیلمهایش
رامردمعادیونابازیگرانبهتصویرمیکشندوحالتی
مستندگونهبرایبیانمعنادارد.میبینیمکهروایت.در
بهحصولمعنیو امید نقطههاییکه اودر فیلم این
بین از روایت ساختار میشود ایجاد داللت و ثبات
میرود.باتوجهبهپرسشبعدیپژوهشمیبینیمکه،
اغلبزاویهدیددرفیلمهایاوخنثیاستولیدرپی
دستیابیوتولیدمعنابهسمتدیدگاهخودجانبدارانه
استدرفیلمهایاوبرجستهسازیانتخابیراباتوجهبه
طرحموضوعاصلیروایتمشاهدهمیکنیممثاًلدرفیلم
مشقشبوطرحمعضالتمشقشبوطرحنظراتو
دیدگاههایمنفینسبتبهآنعماًلدیدگاهجانبدارانةاو
روایت نوعی فیلم این است. مشاهده قابل وضوح به
مستندگونهاستومصاحبهباکودکانسعیدرالقای
اینمعناداردکهمشقشبچهآسیبهاییبهکودکان
میزندورفتارنابهنجارمعلمانوخانوادهوعدمدرک
تكالیفدرسیویاناآگاهیوبیسوادیوالدینونظام
به آسیب حد چه تا اشكال پر پرورشی و آموزشی
کودکانودرنهایتبهجامعهآیندهواردمیکنداوبا
طرحاینموضوعنوکپیكانحملهرابهنظامآموزشو
قضاوت به را مردم و میکند معطوف کشور پرورشی

میکشاند.
دراینروایتپارهابتداییوانتهاییومیانیهمهبا
یکروندآراموکندحرکتکردهونیرویتخریبکننده
درواقعموضوعاصلیفیلماستکههمانچالشاصلی
رامطرحمیکندونیرویساماندهندهتاثیرفزایندهای

درروندفیلمندارد.
یكیازشاخصههایروایتدرفیلمهایکیارستمی
حرکتبسویواقعیتاستاودرتولیدفیلمهایآموزشی
یكیازمهمترینومؤثرترینکارگردانانکشوراستو
عنصرواقعیتدرروایتهاومستندهایاونقشاساسی
در »واقعیت« نمایش که است ذکر قابل البته دارد
وحتی اجتماعی امری بهخودیخود ایرانی فرهنگ
مردم عموم تصور در زیرا میشود محسوب سیاسی
واقعیتچیزیاستکهنظامحاکمقصدپنهانکردن
به واقعیت دادن نشان فیلمساز وظیفه و دارد آنرا
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در واقعگرا آثار اینكه دلیل به و است زیباترینشكل
مقایسهبادیگرآثارهرگزگزینهمطمئن،مؤثرودارای
ارزشهنرینبودهاستجایخودرادرمیانمخاطبان
هنوزبازنكردهوهموارهدرحاشیهماندهاست.قدرت
تخیلکیارستمیدرسطحمتصلبههمیعنینمایش
عینیواقعیتدرقالبمستندونمایشدراماتیکآندر
قالبفیلمداستانیورواییخودنماییمیکندوفیلم
هایاوچهازنظرکمیوچهکیفیدقیقاًدرمرکزاین
رویكردقراردارند.درواقعسیرواقعیتدرروایتفیلم
نوعی به رفتهرفته محض واقعگرایی از او نامههای
واقعگراییشخصیوسبکدارتبدیلمیشود.نمایش
تمام نماینده بهعنوان او فیلمهای در واقعی کودکان
کودکانهمسنوسالخودوبیانمشكالتومصائب
و ویژگیها از داستانمستند و گزارش بهصورت آنان

خصوصیتهایداستانهایعباسکیارستمیاست.
وجوه بر همواره او فیلمهای گفتار اسنادی وجوه
در روایتها بصری قابلیت دارد برتری آن نمایشی
فیلمهایکیارستمیبرجنبههایادبیآنهموارهبرتری
دارد.کیارستمیمرزفیلمهایمستندآموزشیراپشت
و محض واقعگرای فیلمهای تجربه با و گذاشته سر
حرکت آماده شاعرانگی و اسنادی واقعگرایی تلفیق

بسویهدفیتازهاست.
درونی الیههای در که است مستندی مشقشب
سعیمیکندتنهبهتنهبسیاریازمعضالتاجتماعی
سیاسیفرهنگیدهه۶0بزند:بیسوادیوبیحوصلگی
بر جنگ پیامدهای مادران، و پدران بودن عصبی و
کودکان،طالقومشكالتخانوادگی،تعددزوجاتو...

همه مشقشب تحسین قابل تدوین با کیارستمی
منظم بهطور مخاطب ذهن در را قطعات و پازلها
مینشاند.ولیدلیلینمیبیندکهحلقهوقطعهآخرراـ
کهمنجربهقضاوتنهاییمیشودخودشبنشاندوقرار
دادنیاندادناینقطعهرابهعهدهمخاطبمیگذارد.

درخاتمهبایدگفتروایتفیلممشقشبکیارستمی
درچشماندازیمتغیرجریاندارندوبینوجهآموزشی
وواقعگراییمستندوواقعگراییشاعرانهحلشدهدر
واقعیت،درنوساناستدرجامعهایکهباسرعتزیاد
درحالتغییروتحولاستونشانههاییمتنوعوگاه

ضدونقیضازواقعیتهایاجتماعیراهمزمانبهدنیا
نشانمیدهدپدیدهکیارستمیقطعاًازنگاهیویژهنه
تنهاچندانعجیببهنظرنمیرسدبلكهوجودشکاماًل
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