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 چکيده

و بوسيدن روي ماه پرداخته  040هاي شيار  نقش مادران شهداي مفقود االثر در فيلماين پژوهش کيفي به بازنمايي 
شده تجزيه و  است. بدين منظور تالش بر اين بوده است تا با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي، دو فيلم مطرح

و بوسيدن روي  040لم شيار دهد که نقش مادران شهداي مفقوداالثر در دو في تحليل شوند. نتايج اين تحليل نشان مي
بندي کرد. در  توان به پنج نقش اصلي )حمايتي، اخالقي، ديني، عاطفي، آموزشي و سياسي( تقسيم و طبقه ماه را مي

هاي پيشگيرانه، در بُعد نقش اخالقي حيطة نقش حمايتي مباحثي مانند تأمين نيازهاي زيستي، حفظ از خطر و مراقبت
هاي اعتقادي، در حيطة نقش ديني موضوعاتي مانند  ي، توجه به موانع رشد، توجه به ارزشمحورهايي مانند هدايت عمل

-اسالمي، در بُعد نقش آموزشي ديدگاهـ  ها و اعتقادات ايراني ارزشي، آيينـ  ايجاد عادات مذهبي، تمرين مضامين مذهبي

گيري سياسي و  ي مباحثي مانند جهتدهي درست به سؤاالت و در مقولة نقش سياس آموزي و پاسخ هايي مانند علم
هاي هاي فرعي حاصل از پژوهش است که در مجموع معرف مؤلفهها و حيطهگذاري به نظام ازجمله مؤلفه ارزش

 هاي مذکور است. مفهومي نقش مادران شهداي مفقوداالثر در فيلم
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 بيان موضوع 

كردند كه از پشت جبهه و  های متعدد و متنوعي را ايفا مي زنان در عرصة دفاع مقدس، نقش

شد. پس  های صحرايي نزديک خط مقدم ختم مي خانواده يک رزمنده آغاز و به بیمارستان

ة شهدا، از آغاز جنگ تحمیلي و شهادت اولین مردان دفاع مقدس، واقعیتي با عنوان خانواد

اسرا و مفقودان در نظام جمهوری اسالمي ايران شكل گرفت و در اين بین، باز هم نقش 

زنان در عرصة ديگری از دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفت. همسران و مادران شهدا، 

هايي كه كنار همسران و مادران شهدای انقالب قرار  اسرا و مفقودان در جايگاه شخصیت

عنوان الگو و  توانستند به ای شدند كه مي ته صاحب هويت و رفتار ويژهرف گرفتند، رفته مي

 (.12-11: 8311اسوه در جامعه مطرح شوند )سلیماني،

در اين راستا سینما نیز به منزله ی هنر هفتم جايگاه ويژه و تاثیرگذاری در جوامع 

ان به چشم مي گوناگون يافته است. در ايران نیز تاثیرات اجتماعي و فرهنگي سینما كماك

خورد. در حال حاضر نیز با توجه به جايگاه مهم و تاثیرگذار سینما و زنان، فهم و تبیین 

نسبت میان اين دو در ابعاد گوناگونش، اعم از تغذيه فكری و محتوايي محصوالت 

سینمايي از طريق زنان، ايفای نقش زنان در حوزه فیلمسازی و همچنین بازنمايي سینمايي 

 نان اهمیت بسزايي در اين عرصه دارد. كاراكتر ز

ای كه برای به تصوير كشیدن نقش زنان در دفاع مقدس در  های ارزنده با تمام تالش

سینمای ايران انجام شده است و آثاری كه در دهه های گذشته در اين حوزه تولید شده اند 

د علي باشه آهنگر مانند آثار رسول مالقلي پور )میم مثل مادر، مزرعه پدری، هیوا(، محم

توان  )فرزند خاک، نیمه گمشده، سرو زير آب(، پرويز شیخ طادی )روزهای زندگي( مي

گفت كه سینمای ايران هنوز نتوانسته است تصوير جامع و كاملي از نقش زنان در سینمای 

نه . اگرچه در اين زمیاالثر ارائه دهد آزاده و مفقودعنوان مادر و همسر شهید،  دفاع مقدس به
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 سینما در زن نقش بازنمايي»با عنوان ( 8311) نصرآبادی هايي مانند عبدالخاني و پژوهش

 و يا سلیماني« (اسالمي انقالب از پس و قبل سینمای در فرهنگي های گذاری سیاست)

 خواص و نیز گلشن« مقدس دفاع در زنان نقش و ايران سینمای»تحت عنوان  (8311)

صورت گرفته است، « 11 تا 61 دهة مقدس دفاع سینمای در زن بازنمايي» با عنوان (8314)

هايي كه از دوران جنگ فاصلة نسبتاً  تواند در اين سال اما سینمای دفاع مقدس مي

ها بپردازد و نقش  ها و پشت جبهه های حضور زنان در جبهه ايم به ناگفته ای گرفته طوالني

مقاومت برای بدرقه، انتظار و تشییع پیكر ها فراتر از صبر و  تاريخي آنان را در اين عرصه

های  نقش بسیار مؤثر مادران در اعزام فرزندانشان به جبههفرزندان و همسران ببرد. همچنین 

تواند خود  نبرد و ارتباط معنوی و ماورايي آنان با يكديگر، هنوز مضمون بكری است كه مي

  های متفاوت و عمیق باشد. نامه ساز فیلم زمینه

ديده از جنگ تحمیلي، مادران شهدای مفقوداالثر در  های مختلف آسیب ن گروهدر میا

مقايسه با ديگر زنان در عرصة دفاع مقدس، كه در آثار سینمايي توجه كمتری به آنها شده 

مانند همة مادران رزمندگان، در  است، از اهمیت خاصي برخوردارند. مادراني فداكار كه به

های نبرد و دفاع از ايران اسالمي  ا آمادة حضور در جبههجنگ تحمیلي فرزندان خود ر

خبر از  شان، بي    كردند. اما در پايان جنگ تحمیلي به جای شادماني از بازگشت فرزند

اند  وضعیت نامعلوم فرزندشان بودند. حال اكثريت اين مادران به دوران كهنسالي قدم نهاده

ت روزگار و تحمل داغ نديدن جوانشان به ها با صبر بر ناماليما  و در تمام اين سال

های  ها كه شايد سال اند. در اين سال الگوهای واقعي استقامت در راه هدف الهي تبديل شده

ويژه در  های مختلف به پاياني عمر اين مادران صبور است، توجه به بازنمايي آنان در رسانه

به همین منظور پژوهش حاضر  های سینمايي از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است. فیلم

شناسي سینما به بازنمايي نقش مادران شهدای مفقوداالثر در  در تالش است از منظر جامعه
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و بوسیدن روی ماه بپردازد و در اين راستا به اين موضوع خواهد  843های شیار  فیلم

 های مذكور چگونه بازنمايي شده است؟ پرداخت كه نقش مادران در فیلم

 قيقپيشينة تح

های مختلف دفاع مقدس انجام شده  مطالعاتي در خصوص بازنمايي حضور زنان در عرصه

 زنان نقش و ايران سینمای»با عنوان  (8311) توان به مقالة سلیمانياست كه در اين میان مي

 دفاع سال هشت در دهد كه زنان اشاره كرد كه نتايج اين پژوهش نشان مي« مقدس دفاع در

 حضور صحرايى هاى بیمارستان در پرستار و امدادگر عنوان به كه هايىآن جز به مقدس،

 دراماتیک قالبى در بود قرار اگر كه نقشى. اند كرده ايفا نقش ها جبهه پشت در بیشتر داشتند،

بیفزايد.  نیز اثر غناى بر توانست مى بود كه خصوصیاتى واجد اتفاقاً شود، عرضه نمايشى و

 در كه اند مورد تحلیل قرار گرفته خوبان عروسي رهايي، هیوا، مثل هايي در اين مقاله فیلم

 آن با زنان كه مشكالتي ها فیلم اين از هريک در. اند فیلم را داشته اول نقش زنان هركدام

 مفقوداالثر شهید كه همسراني و مادران يا و جانباز شوهران از پرستاری مثل شدند مواجه

 نیز در پژوهش خود به (8311) عبدالخاني و نصرآبادیاست. شده كشیده تصوير به دارند

 انقالب از پس و قبل سینمای در فرهنگي های گذاری سیاست) سینما در زن نقش بازنمايي»

 در زن بازنمايي بین معناداری تفاوت» كه است اين پژوهش پردازد. فرضیة مي« اسالمي(

 نشان اين مطالعه. «دارد وجود محتوا و مضامین در اسالمي انقالب از بعد و قبل سینمای

 است داشته چشمگیری تحوالت و تغییرات بررسي مورد دورة دو در زن بازنمايي داده كه

 نوع مشاغل، كیفیت ها، فیلم در زنان حضور میزان همچون مختلفي موارد در تغییرات اين و

 سازوكار زبان، اعتقادات، تحصیالت، میزان گفتگوها، مضامین فردی، های مهارت پوشش،

 در تغییر اينكه كلي نتیجة. است بوده غیره و خانوادگي و شخصي مشكالت حل
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 بازنمايي از متفاوتي گونة گیری شكل باعث ايران سینمای در فرهنگي های گذاری سیاست

نیز در  (8314) پور و لشكری شريف .است شده اسالمي انقالب از پس های فیلم در زنان

 بررسي به «زنان در چند داستان كوتاه دفاع مقدس نقش بررسي»پژوهش خود با عنوان 

 در هايشاننقش اساس بر زنان. است پرداخته مقدس دفاع كوتاه داستان چند در زن نقش

 شده آورده كوتاه های داستان از ای نمونه نقش، هر برای و اند شده بندی دسته ها داستان

شود كه در دورة اول از  مي تقسیم انيزم دورة دو به مقدس دفاع كوتاه های داستان. است

های زنان شامل زنان درگیر جنگ شهرها، زنان امدادرسان و  ابتدای جنگ تا پايان آن نقش

هايي مانند زنان معلول  پشتیبان است و در دورة دوم از پايان جنگ تاكنون زنان دارای نقش

 جانبازان هستند. منصوری انتظار، زنان تنها و سوگوار، زنان پرستار و جانباز، زنان چشم

 دفاع سینمای در زن نقش بازنمايي شناختي جامعه مطالعة» نیز در اثر خود با عنوان (8318)

 بازنمايي نظرية از استفاده با«(پور مالقي رسول منتخب آثار: موردی مطالعة) مقدس

 ساخته اعتقادی و رواني اجتماعي، جسماني، دستة چهار در هايي مقوله تركیبي صورت به

 فیلم و سه شده است استفاده كمي محتوای تحلیل روش از پژوهش اين انجام برای است.

 فیلم های سه پالن و انتخاب بودند تحقیق مورد موضوع خور در كه پور مالقلي رسول از

 انتخاب تحلیل واحد عنوان به( 8311) مادر مثل م و( 8311) هیوا ،(8314) يافتگان نجات

 اين نتیجة. گرفتند قرار تحلیل مورد فراواني، جداول ارائة و كدگذاری از پس و اند شده

دارای احترام الزم و ويژه،  زنان مطالعه، مورد های فیلم در كه آن است از حاكي پژوهش

 قرار اعتمادیبي يا تحقیر مورد كمتر كه مقاومي بودند و مستقل های برخوردار از شخصیت

 های پالن اغلب در و كردند مي ايستادگي هايشان استهخو به رسیدن برای اغلب و گرفتند

 اند. گرفته در زندگي خود تصمیم صورت مستقل به و ديگران حمايت بدون بررسي مورد
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نقش توان به تمركز اصلي آن بر روی از وجوه تمايز مقالة حاضر با تحقیقات پیشین مي

در دفاع  نقش زنانحور اشاره كرد، در صورتي كه تحقیقات مذكور بیشتر حول م مادری

 اند.  صورت عام پرداخته مقدس به

 چارچوب مفهومي

 بازنمایي

ها و فرستندگان پیام در نمايش موضوع  ها ناظر بر عملكرد رسانه مفهوم بازنمايي در رسانه

واقعیت و نه  واسطة اين فرايند، تفسیری از ها به ای گزينشي است. رسانه مورد نظر به شیوه

تفسیر را برای  كنند. آنچه معیارهای اصلي گزينش و  به مخاطب عرضه ميخود واقعیت را 

 .ای تولیدشده حاكم است كند، همانا گفتماني است كه بر متن رسانه اين بازنمايي تعیین مي

گیرد كه  برمي كند، بُعد بازنمايي موضوعات متنوعي را در همانطور كه دالگرن نیز اشاره مي

كنند، نحوة انعكاس موضوعات،  ها عرضه مي مطالبي كه رسانه: »اند از اين موضوعات عبارت

(. 31: 8311)دالگرن،« شده های مطرح و ماهیت مباحث و مناظرات ارائه انواع گفتمان

بايد برای « چه مطالبي»هايي اساسي نظیر اين است كه  چگونگي بازنمايي مبتني بر پرسش

 ه گردند. به بینندگان عرض« چگونه»انعكاس انتخاب شوند و 

سازی  طبیعي»سازی.  سازی و كلیشه اند از طبیعي بازنمايي دو راهبرد مهم دارد كه عبارت

های اجتماعي، فرهنگي و تاريخي  شود كه از طريق آنها ساخت به فرايندی اطالق مي

شكل  سازی به شوند كه گويي اموری آشكارا طبیعي هستند. طبیعي صورتي عرضه مي به

(. كاركرد 812: 8311)گیويان و زرگر، « د ايدئولوژيک استضمني، دارای كاركر

وسیلة آن گفتمان صاحبان قدرت در جامعه  ايدئولوژيک اين راهبرد بازنمايي اين است كه به

شود. راهبرد  شود و در نهايت به سلطه منجر مي صورتي غیراجباری به مخاطبان عرضه مي به
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ی فرايندی است كه براساس آن جهان مادی و ساز كلیشه»سازی است.  ديگر بازنمايي كلیشه

شود تا مفهومي از جهان شگل گیرد كه  بندی مي ها در راستای ايجاد معنا، طبقه جهان ايده

)همان(. « اند ها قرار گرفته منطبق با باورهای ايدئولوژيكي است و در پسِ پشتِ كلیشه

ه براساس ايدئولوژی های يک جامع برای شكل دادن به ارزش  سازی تالش قدرت كلیشه

 آنهاست. 

ای بنیادين در  شدت وامدار آثار استوارت هال است و به ايده امروزه مفهوم بازنمايي به

شده از سوی هال به مفهوم  ای مبدل شده است. نگاه جديد ارائه مطالعات فرهنگي و رسانه

ی بسط نظرية بازنمايي، از ديدگاه متفكراني مانند میشل فوكو و فردينان دو سوسور برا

(. از نظر استوارت هال، كاركرد 21: 8316بازنمايي استفاده كرده است )سروی زرگر،

های جهان خارج برای مخاطبانش است )بشیر و  ها، بازنمايي واقعیت اساسي رسانه

(. هال، سه رهیافت عمده را برای بیان چگونگي ارتباط میان بازنمايي، 31: 8311اسكندری،

 كند:  نگ بیان ميمعنا، زبان و فره

 رهیافت بازتابي يا انعكاسي  .8

 رهیافت تعمدی يا ارادی  .2

 رهیافت برساختي يا ساختارگرايي  .3

ای بازتابي از معنايي است كه از قبل  شكل ساده در رهیافت بازتابي يا انعكاسي، زبان به

در جهان خارجي وجود دارد كه در آن بازنمايي صفر است و چیزی كه توسط دوربین و 

كنند  شود همان چیزی است كه وجود دارد و مردم آن را دقیقاً درک مي ها بیان مي انهرس

كنندة چیزی است كه نويسنده يا  (. در رهیافت ارادی، زبان صرفاً بیان86: 8311)عاملي، 

ها با  نقاش قصد بیان آن را دارد. بر طبق رهیافت تعمدی، انعكاسي وجود ندارد و رسانه

شود. بدين صورت  كنند و همه چیز با اراده انجام مي را دستكاری مي نیت و تعمد واقعیت
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گرا نیز به ماهیت عمومي و اجتماعي زبان  واقعیتي در كار نیست )همان(. ديدگاه برساخت

كند. براساس اين ديدگاه جهان مادی نیست كه حاوی و ناقل معنا است، بلكه اين  تأكید مي

كنیم. اين بازيگران زبان  مفاهیم خود از آن استفاده ميسیستم زبان است كه ما برای ارائه 

های زباني و بازنمايي ديگر  های مفهومي و فرهنگ و ساير سیستم هستند كه از سیستم

: 8311زاده، كنند تا بدين وسیله جهان را معنادار سازند )مهدی جهت ساخت معنا استفاده مي

است. میان « شناختي نشانه»و « نيگفتما»گرا، شامل دو رويكرد  (. رهیافت برساخت21

ای وجود دارد. رويكرد  های عمده ها و تفاوت شناختي و گفتماني، شباهت رويكرد نشانه

كنند و رويكرد  كند كه بازنمايي و زبان چگونه معنا تولید مي شناختي به اين توجه مي نشانه

د و بر خاص بودن های آن توجه دار گفتماني به تأثیرات و پیامدهای بازنمايي و سیاست

، نقل در: معتمدنژاد و 2113كند )هال، تاريخي يک شكل يا رژيم خاص بازنمايي تأكید مي

توانند در فرهنگ و ايدئولوژی جامعه تأثیرگذار باشند  ها مي (. رسانه1-6: 8311زاده،  مهدی

های جنسیتي  تواند كلیشه و از همین جهت بازنمايي نقش زنان و مادران در جامعه مي

های جديدی را برای زنان  موجود در جامعه را تغییر دهد و يا حتي از بین ببرد و نقش

 ايجاد كند.

 نظریة نقش

های اين حوزه بدان سبب از اهمیت  نظريهدر حوزة نظرية نقش نیز بايد اشاره كرد كه 

شناسي بر آن  شناسان، اساس دانش جامعه خاص برخوردارند كه بنا به باور تمام جامعه

ها اساس  اين است كه نظرية نقش« 8دورف رالف دارن»وار است. ازجمله نظر است

جامعه برای هر  .(21: 8114دورف،  دهد )دارن شناسي مستقل و مدرن را تشكیل مي جامعه

                                                      
1.Dahrendorf 
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بر اينكه ملزم  سازد و فرد با قرار گرفتن در هر موقعیت عالوه نقش انتظاراتي را مشخص مي

موقعیت است، بايد انتظاراتي را كه جامعه برای هر نقش های مربوط به آن  به تحقق نقش

هوای هر نقش به زبان آن نقش آگاه باشد  و تعیین كرده است برآورده سازد و بنا به حال

 (.2111، 8)ايگلي

 خاص های موقعیت از آن طريق از افراد كه است ای شیوه دادن نشان در پي نقش نظرية

 در جنسیت و خويشاوندی با كه هايي نقش خانواده، با هرابط در شوند. برخوردار مي اجتماعي

. )2116، 3و هیل 2)واتسون گیرد مي قرار توجه مورد دختر مادر، پدربزرگ، مانند است ارتباط

 دگرگون مختلف شرايط و در زمان گذشت با دارند برعهده خانواده در افراد كه نقشي

 بسزايي تأثیر شوهر و زن روابط بر است ممكن ها نقش انتقال و دگرگوني اين شود، مي

 (.841: 8361تضاد نمايد )سیف،  نوعي دچار را آنها روابط و بگذارد

های نقشي  پايگاهي و نیز نقش و مجموعه ةنقش، مفاهیم پايگاه و مجموع ةدر نظري

خود،  ةيابند. در واقع، پايگاه موضعي است كه فرد در ساختار اجتماعي جامع اهمیت مي

لحاظ میزان كنش، قدرت، تسلط و يا  و براساس ارزشمندی آن پايگاه بهكند  اشغال مي

دهد. در هر پايگاه،  مراتب اجتماعي به خود اختصاص مي حیثیت جای معیني را در سلسله

كه بايد وظايف و تكالیفي را  درحالي ،ندشو افراد از برخي حقوق و امتیازات برخوردار مي

امتیازات  خورند. نقش، مجموعه گاه و نقش به هم پیوند ميپاي ةنیز انجام دهند. در اينجا واژ

پايگاه انتظار دارند.  ةكه جامعه و دارند شود  در پايگاه محسوب مي ای و تكالیف نهفته

دلیل پايگاه  روابط نقشي يک شخص كه با ديگران به ةنقشي، به كلی ةعبارت مجموع

يک نظام اجتماعي معین ممكن  شود. اعضای كند، گفته مي اجتماعي خاص خود برقرار مي

                                                      
1.Eagly 
2.Watson  

3.Hill 
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كنند پاداش بدهند و آنهايي را كه به  های مقرر را خوب اجرا مي است به كساني كه نقش

توان  بدين ترتیب مي(. 811: 8314،كتبيدهند، تنبیه نمايند ) اين هنجارها پاسخ منفي مي

ها و  گفت نقش جنسیتي عبارت است از انتظارات غالب در يک جامعه در مورد فعالیت

: 8112، 8)كمیر توانند در آنها درگیر شوند توانند يا نمي رفتارهايي كه مردان و زنان مي

بر اختصاص  گويیم عالوه بدين ترتیب، وقتي از مفهوم نقش جنسیتي سخن مي .(321

های  وظايف و كارهای خانگي يا اجتماعي جداگانه به هريک از دو جنس، انتظار ويژگي

وت از هريک از دو جنس )مانند رفتار عاطفي و مداراگرانه زنان و شخصیتي و رفتاری متفا

 مردان( نیز مدنظر است. ةرفتار تهاجمي و حسابگران

های جنسیتي آن دسته از تجربیات مشتركي هستند كه افراد برمبنای  بدين ترتیب، نقش

اس، اين اس كنند. بر و بر مبنای آن عمل مي آورند ميمؤنث يا مذكر بودنشان به دست 

به رفتارهای مناسب برای يک فرد دارند كه اين  اعضای جامعه توقعات و انتظاراتي را راجع

)ايگلي،  اند تعلق افراد به يكي از مقوالت مرد يا زن شكل گرفته ةانتظارات اجتماعي بر پاي

نقش اجتماعي اين  ةترين ايده در نظري طور خالصه بايد گفت كه اساسي به (.441: 2111

های متفاوتي است كه  های نگرشي و رفتاری مردان و زنان، ناشي از نقش تفاوتاست كه 

ها و رفتارهای خاصي را ايجاب يا نفي  نگرش های اجتماعي آنها در جامعه دارند، زيرا نقش

 ةدهند عبارت ديگر، موقعیت فرد در ساختار اجتماعي )پايگاه اجتماعي(، شكل كنند. به مي

  .(2111، 3و هنسون 2)برگ های )نقش اجتماعي( اوستها و رفتار باورها، نگرش

 

 

 

                                                      
1.Kammeyer 
2.Berg  

3.Hansson 
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 انواع نظریة نقش

های تحلیليِ متفاوت به  یگیر ها را با جهتهای معروف به نقش، طیفي از نظريه نظريه

های اولیة اين حوزه، فرد را تحت حاكمیـت  كه نظريه شود؛ درحالي گری فرد شامل مي كنش

گری  جديدی ارائه شد كه بر كنشی ها يهبه آن، نظر دانست. اما در واكنش سـاختارها مي

هـای  بنـدی هـای گونـاگون، دسـته افـراد در برابـر ساختارها تأكید فراواني داشت. با مـالک

يا عدم  با مالک اختیار (.21: 8311،ثالثيها انجام گرفته است ) مختلفـي از ايـن نظريه

هـا را بـه سـه دسـتة سـاختاری، كـنش  ـهتوان اين نظري مي ها  اختیار فرد در موقعیت

 .شناختي تقسیم كرد متقابلي و روان

 پارسـونز ،(8136) هـای لینتـون سـاختاری نقـش، همچـون نظريـه های نظريه در

های افراد در  ها و جايگاه تأكید نويسندگان بر موقعیت( 8111) و دارندورف (8118)

ها،  ههاست. در اين دسته از نظري ه آن موقعیتاجتماع و انتظارات و هنجارهای مربوط ب

ها شكل گرفته است  ای از موقعیت نويسندگان بر اين باورند كـه نظام اجتماعي از مجموعه

كنند جنبة عیني و جبری دارد. جامعه برای  كه نسبت به افـرادی كـه آنهـا را اشغال مي

دهد و  نقش افراد را شكل ميها انتظاراتي در نظر گرفته است كه  هريک از اين موقعیت

پس (. 61: 8313،گهرنیکندارند ) هاای جـز عمـل بـه آن ها چـاره كنندگانِ موقعیت اشغال

در مقابلِ . كند ها انتظارهـای خـود را بـر افراد تحمیل مي ها و نقش جامعه از راه موقعیت

ها بر جنبة ادراكي  ريهشناختي قرار دارد. اين نظ های روان های ساختاریِ نقش، نظريه نظريه

ها از تفسیر فرد و فهم و ادراک آنان  شناختي، نقش های روان در نظريه. كند نقش تأكید مي

انتظارهای اجتماعي و نقشي شكل گرفته است. پس رفتارِ مبتني بر انتظارها به فهم ة دربار

 .آن وابسته است یافراد از انتظارهای موجود و تفسیرها
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گیرد. نويسـندگان  های كنش متقابليِ نقش قرار مي ه نظريه، نظريهدر میان اين دو دست

گیرند.  ها در كنش متقابل اجتماعي شكل مي نقشكه كنند  ها اظهار مي معتقـد به اين نظريه

دهند و بر اساس آنها رفتار  افراد طي كـنش متقابل، انتظارها از يكديگر را شكل مي

الگويي از رفتار هستند كه در كـنش متقابـل پويـا در ها  كننـد. بـه عقیـدة آنـان، نقش مي

و  ها اينگونه است كه پايگاه(. 2116، 8)كارسون شـوند مـتن اجتمـاعي ظـاهر مـي

كنند، در متن كنش متقابلي تولید  كه الگوهای رفتاری را بـرای افـراد تعیین مي ها موقعیت

ی بررسي قرار خواهـد گرفـت؛ های ساختاریِ نقش مبنا در اين بحث، نظريه. شوند مي

ها نگاهي حداقلي به آزادی افراد در برابر ساختارها دارند. كنشگریِ  چـراكـه ايـن نظريه

هاست، يا نتیجة منطقي  حداقليِ فرد در برابر ساختارها يا نتیجة مستقیم قضايای اين نظريه

، 2)فلیک هد كردنظر بسیار كمک خوا مباحث آنها. تفكیک ايـن دو، به فهم مباحث مورد

2111.)   

 روش پژوهش

 تحليل محتوای کيفي

تحقیق حاضر به روش تحلیل محتوای كیفي انجام شده است. در اين تحقیق دو اثر 

صورت مطالعة موردی و  سینمايي دفاع مقدس كه دربارة مادران شهدای مفقوداالثر بود به

حتوا مورد تجزيه و تحلیل عنوان مستندات تحقیق برگزيده شدند و با تكنیک تحلیل م به

قرار گرفتند. رويكرد مورد استفاده در اين تحقیق رويكرد عرفي و قراردادی است. در اين 

محقق براساس ادراک و فهم خود از متن مورد مطالعه، نوشتن تحلیل اولیه را رويكرد 

شود. اين هايي برای ظهور رمزها آغاز  زمینه يابد تا پیش كند و اين كار ادامه مي شروع مي

                                                      
1.Carson  
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رمزها از متن ظهور يابد و سپس براساس   ريزی شود كه طرح عمل اغلب موجب مي

  ها، محقق بندی شوند. بسته به كیفیت ارتباط بین زيرمقوله هايشان مقوله ها و تفاوت شباهت

ها  بندی شمار كمتری از دسته  ها، آنها را به دهي اين زيرمقوله تواند با تركیب و سازمان مي

شود. برای  كند. در مرحلة بعدی تعاريفي برای هر مقوله و زيرمقوله و رمز ارائه مي تبديل

شود.  ها مشخص مي ها از روی داده ها و مقوله هايي برای رمز  ها، مثال تهیة گزارش از يافته

های  ها و زيرمقوله گیرند كه ارتباطي بین مقوله مي  بسته به هدف تحقیق، محققان تصمیم

ها مشخص كنند  داده  مراتب بین س موافقت بین خود، پیشینة موضوع يا سلسلهبیشتر براسا

   (.2111، 8؛ میرينگ8311)ايمان و نوشادی، 

اند  ها نشان دادن زندگي مادراني است كه پسرانشان مفقوداالثر شده دلیل انتخاب اين فیلم

انتظار آنها را های  و فیلم حول محور زندگي آنها ساخته شده است و تمام جزئیات سال

كنندگي ابوذر  و تهیه نرگس آبیار فیلمي به كارگرداني و نويسندگي 843شیار دهد.  نشان مي

. خالصة فیلم بدين صورت است 8312و محمدحسین قاسمي محصول سال  پورمحمدی

پسری جوان به جبهه رفته است. مادر او )مريال زارعي در نقش مش اُلفَت( در است كه 

گذراند و منتظر است او روزی از جبهه بازگردد. او  نبود پسرش روزهای تلخي را مي

فیلمي به  وسیدن روی ماهب .داند پسرش اسیر شده يا در جنگ كشته شده است نمي

محصول سال  منوچهر محمدی كنندگي و تهیه همايون اسعديان اني و نويسندگيكارگرد

كه در همسايگي هم زندگي  است خانم السادات و فروغ احترام ين فیلم داستان. ااست 8311

 .بیش از بیست سال است كه در انتظار فرزندانشان هستند و كنند مي

هايي كه دارای اهمیت احتمالي و نسبي  ها، سكانس در اين پژوهش بعد از تماشای فیلم

اند. مالک  برداری شده ها بودند، در گزينش ابتدايي انتخاب و نكته در قیاس با تمام سكانس

                                                      
1.Mayring 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_(%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87)


 0931بهار و تابستان  ،اول شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

046 

شده، بتوانند  ها انتخاب در مجموع سكانسها اين بوده است كه  اصلي برای انتخاب سكانس

ها را به تناسب كیفیت حضورشان و با توجه به  شمايي از شخصیت مادران در اين فیلم

سؤاالت و اهداف اصلي تحقیق نشان داده باشند. بعد از پايان دور اول، با توجه به اشتراک 

اهمیت  های كم سكانس های مورد نظر، ها در بیان نكات مرتبط با مالک بسیاری از سكانس

طور نسبي  حذف شدند. در نهايت در مرحلة پاياني، چند سكانس مشخص شد كه به

های موردنظر در حوزة بازنمايي نقش مادران باشد.  توانستند گويای تمام نكات فیلم مي

نامه و نیز برخي  های پژوهش نیز از اساتید راهنما و مشاور پايان جهت اعتبار داده

ها در اختیار نامبردگان قرار گرفتند و  ارشناسي ارشد استفاده شده است كه دادهدانشجويان ك

 مجدداً ارزيابي و بازبیني شدند.

 های پژوهش  یافته

 های مورد مطالعه های معرف و منتخب فیلم كدگذاری و استخراج مفاهیم و مضامین از صحنه
 نام فیلم مفاهیم مستخرج های كلیدی سكانس رديف

8  

كشي. بابام خدا بیامرز بنّا بود،  پدر بزرگمون كرده آقا. با نون زحمت بيفردوس: 

های  عمرش رو داد به شما. مادرم تو اين سال جان به جاناز داربست افتاد. 

جان رو دربیاره. سر  جان آهي بايست خرج من و يونس و خودش و ننه سخت مي

 بافت. كرد. قالي مي ر ميكرد. حیوون داشت. حیوونای مردم رو تیما زمین كار مي

كار كردن الفت مثل يک مرد 

برای تأمین نیازهای فرزندان با 

 درآوردن نان حالل

 843 شیار فیلم

2  

فردوس: الفت خیلي حوصله داشت. من االن حوصله بچه خودم رو ندارم؛ اما 

شد. آهي  ها مي كرد خودشم عین بچه اون برای ما صبور بود. وقتي با ما بازی مي

كني...  كشي با اين هیكلت اين كارا رو مي گفت، الفت خجالت نمي هش ميجان ب

 االنم حوصلة بچه منو از خودم بیشتر داره.

صبروحوصله زياد و ارتباط 

 نزديک با فرزندان
843 شیار فیلم  

3  

ساله )دخترخواهر الفت( در  الفت و يونس و فردوس )دختر الفت( و مريم پنج

جان در ايوان قلیان  كنند. آهي هوا بازی مي به گرگم شان باهم حیاط خانة روستايي

وفرياد  شود. سروصدا و جیغ خندد و دندان طاليش معلوم مي كشد و گهگاه مي مي

 شوند. كنند و فراری مي ها وحشت مي وخروس حیاط را پر كرده است. مرغ

بازی با كودكان و مهرورزی به 

 آنها
843 شیار فیلم  

4  

شد مهر مريم رو خواست، بدجوری. الفت هم  تر كه فردوس: يونس بزرگ

دوستش داشت. هرچي نبود بچه خواهرش بود. غريبه كه نبود. يونس حرفشو به 

 كرد. الفت میزد. پس و پنهون نمي

 

ها و  ايجاد ارتباط نزديک با بچه

ديد يونس و فردوس به الفت 

 همچون يک دوست

843 شیار فیلم  
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 اند. اتاق مسئول بسیج، آقای مروی ايستاده جان، در الفت به همراه مريم و آهي

 خبر... شما چرا گذاشتین؟ هوا و بي الفت: آخه اين چكاری بود اين بچه كرده بي

آقای مروی: حاال شما بفرمايید بشینید. فقط اون نبوده كه... مصطفي علیخاني و 

جالل وفايي با حبیب فتاحي هم بودن... باهم خواستن برن... يعني شما راضي 

 نبودين برن؟...

الفت )با شرمي در نگاه(: نه كه نباشم... خدا شاهده كلي نذر و نذورات كردم اين 

كرد بعد  بچه دانشگاه قبول بشه... تازه نوزده سالش شده... درسش رو تموم مي

 مونه... رفت... خب يه سال عقب مي مي

ای  ا هیچ بچهجان: آقاجان اين تا حاال آزارش به يه مورچه هم نرسیده... ب آهي

 ها تفنگ بچكونه؟ دعوا و معركه هم راه ننداخته... چجوری بره وسط عراقي

اهلل كه بلد نیستند  آقای مروی: مادرجون... همة اينايي كه میرن جنگ از اول بسم

دن... شما هم دلواپس نباشید... اينا االن رفتن  بجنگند... بهشون آموزش مي

 رفتن كرمانشاه آموزش ببینن. میان آموزشي. هنوز جبهه كه نرفتن. فعالً

 مرخصي... اومدن مرخصي اگه نخواستین رأيش رو بزنید.

 شه؟ الفت: مي

 نشیند. كند سپس روی صندلي مي الفت با نگراني به آقای مروی نگاه مي

نگراني دربارة آيندة يونس و 

 قبولي او در دانشگاه
843 شیار فیلم  

رضايت الفت برای رفتن يونس 

 گ همراه با نگرانيبه جن

 

843 شیار فیلم  

 

6  

لرزد حرف  الفت گوشي تلفن را در دست دارد و درحالي كه دستش كمي مي

 زند. مي

 دن؟ خوری مادر؟... چي بهتون مي الفت )با هیجان(: غذای درست و درمون مي

صدای يونس: همه چي خوبه الفت، دلواپس نباش... ما هیچ مشكلي نداريم... 

 ببین؟

ندار بودی. مريض شده  جون آهي يه شب خوابتو ديده... انگار حال هالفت: نن

 بودی خدای نكرده؟...

يونس: نه... حالم خوب خوب بوده تا حاال... يه موهم از سرم كم نشده... ببین 

 خبر هم نیومده بودم. خبر بي الفت برات كاغذ گذاشته بودم تو گالشت... بي

 خبر رفتي؟ الفت: مگه من گفتم بي

 خوام ته دلت سر سوزن هم از من ناراحت باشي... الفت؟ س: نه... اما نمييون

 الفت: جان الفت؟

 يونس: داريم میايم مرخصي.

 الفت )با شادی(: بگو به خدا؟

خورم خب. داريم میايم... جمعه اگه خدا بخواد اتفاقي نیفته  يونس: قسم نمي

 پاريزيم.

 الفت: جمعه؟

 

نگراني برای وضعیت جسماني 

 سيون

 

843 شیار فیلم  

خوشحالي برای بازگشت يونس 

 و رفع دلتنگي
843 شیار فیلم  

1  

اند  جان و فردوس زير كرسي نشسته رسد. آهي صدای اذان از بیرون به گوش مي

شود برای نماز. در روی پاشنه  چرخاند و آماده مي و الفت چادر را دور سرش مي

 رسد. چرخد و صدای آشنايي به گوش مي مي

 خوای، صاحبخونه؟ : مهمون نمييونس

 چرخد. سمت در مي نگاه الفت به

 الفت: يونس.. الهي شكر...

جان و  رسد يونس را در آغوش گرفته است. آهي دود. به نظر مي به حیاط مي

 اند. فردوس هم از زير كرسي بیرون آمده

 جان: پیر شي يونس. گوش شیطون كر سر وقت اومدی. صدای آهي

 

به خواندن نماز مقید بودن الفت 

 اول وقت

 

 

 

843 شیار فیلم  
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فردوس: الفت همش تو برزخ بود كه يونس زنده است يا نه. جالل كه باهم تو 

جبهه بودن، هیچ خبری از يونس نداد. مادرم به دلش روشن بود كه يونس 

داشت تا غم گم شدن يونس از يادش بره. اما ديگه  گرده. سرشو به كار وامي برمي

رفت. اصالً  روز بیشتر تو خودش مي قبراق و سردماغ نبود. روزبهاون الفت 

 حرف شده بود. كم

 

ناراحتي و دلزدگي الفت از 

خبری از  خاطر بي زندگي به

 يونس

843 شیار فیلم  

 

1  

كند و به  های خمیر را روی ساج پهن مي الفت مشغول نان پختن است. چونه

به طاقچه ای كه يونس گاه او را گرداند و  كوبد. سر برمي های تنور مي ديواره

كند. سپس با سرعتي بیشتر  آورد نگاه مي گذاشت و پايین مي روی آن مي

چسباند.  كند و آن را به ديوار تنور مي های خمیر را روی ساج پهن مي چونه

 خواند. خواهد اين خاطره را از ياد ببرد و راديو دور كمر اوست و مي گويي مي

 

ای بازگشت انتظاری الفت بر  چشم

 يونس
843 شیار فیلم  

81  

فردوس: يجوری شده بود مادرم، به همه چیز وسواس داشت. درخت گردو رو 

گفت نكنه خبر بدی  كشید مي گفت غرس نكنید بديمني میاره. سگ زوزه مي مي

گفت  كرد. مي رفت صافش مي بوم بايد مي افتاد كف پشت بیارن. اگه نردبوم مي

 خونه بیرون داد، خوب نیست... خوب نیست. سفیدی نبايد از

843 شیار فیلم اعتقاد به باورهايي قديمي  

88  

كند و  دود. در را باز مي سمت در خانه مي الفت بعد از شنیدن خبر از تلفن به

 زند. وسط كوچه زانو مي

الفت: آی مردم... آی... يونس... يونسم میاد... يونسم میاد... يونس اسیر بوده... 

 اسیر بوده... بچم میاد... يونسم میاد... اين همه سال بچم

يكي به  ها يكي شود. همسايه لحظه شكسته و تبديل به گريه مي به صدايش لحظه

رويي با لیواني  كنند. زني از خانه روبه ريزند و مبهوت الفت را نگاه مي كوچه مي

 زند. آيد. الفت هنوز میان خاک كوچه زار مي آب قند بیرون مي

 یاد... ديديد كه عاقبت اومد... ديديد؟الفت: جوونم م

ها با  گذارد. يكي از همسايه قند را روی دهان الفت مي زن همسايه پیالظ آب

هايش را  ها زير بغل كند. همسايه گوشة چارقد، اشک و عرق الفت را پاک مي

 برند. گیرند و او را به خانه مي مي

 

 

 

محبت عمیق مادرانة الفت به 

 يونس

 

843 شیار فیلم  

خوشحالي الفت از برگشتن 

 ها يونس بعد از سال
843 شیار فیلم  

82  

شود و  گويان وارد مي آقا تلفنچي ياهلل الفت مشغول پاک كردن سبزی است. حسین

 نشیند. لبة پلة ايوان مي

 آقا؟ خبری نبوده؟ الفت: اين چند وقته تلفني چیزی نداشتم حسین

بايد برم غازچروني كنم. ديگه آقا: چه خبری الفت خانوم؟ من ديگه  حسین

 زنه. خونه زنگ نمي هاشون. كسي كه به تلفن ماشاهلل همة ده تلفن دارن تو خونه

های ده تلفن كشیدن. گفتم شايد تا اينجا اومدی  الفت: شايد يكي ندونه برا خونه

 خبری شده.

بازكن معروف در میمند برای الفت تعريف  آقا دربارة كار يک سركتاب حسین

 خواهد برای باز كردن كتاب پیش او برود. ند و از او ميك مي

بازكن و فالگیر و رمال و  الفت: چند نفر تا حاال خواستن منو ببرن پیش سركتاب

 ازين چیزا... از پیش نبردن... من اين چیزا رو قبول ندارم اصالً.

 

انتظاری الفت بعد از  چشم

گذشت پانزده سال از بازگشت 

 يونس

843 شیار فیلم  

ها و اعمال  اعتقادی به خرافه بي

 خالف دين و مذهب
843 شیار فیلم  
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شود، دست احترام كه زعفران را  تصويری از در قابلمه بزرگ كه برداشته مي

 گیرد. زرد شكل مي زند و شله ريزد و با مالقه هم مي داخل قابلمه مي

 صدای آرام احترام: سالم بر حسین... اللهم صل...

 مامان احترام!صدای نگار: 

 صدای احترام: جونم؟

 گم. شه چند روز بیام پیش شما، برای درس خوندن مي صدای نگار: مي

 توني درس بخوني؟ صدای احترام: مگه خونه خودتون نمي

 كنن. صدای نگار: نه بابا، از دست نويد و نسیم، يه دم دارن با هم دعوا مي

وه كه جمع كرده است وارد های آشغال می ساله با بشقاب طاهره حدوداً چهل

ها در سطل زباله و گذاشتن  شود و در حال خالي كردن آشغال آشپزخانه مي

 ها در سینک ظرفشويي. بشقاب

خود مامان احترامو واسطه نكن، شما اگه درسخون بودی  طاهره: نگارخانوم، بي

خوندی... بده من اون  ها درست رو مي شستي خونه خودمون، مثل باقي بچه مي

 ... نگارخانوم!رو

 رود. دهد و از آشپزخانه بیرون مي شود، مالقه را به احترام مي نگار دلخور مي

 احترام: شد يک بار تو با اين بچه درست حرف بزني؟

اش پاک هوايي  ام كرده، از وقتي ايرج فكر خارج رفتنو انداخته تو كله طاهره: ذّله

 شده.

 احترام: خارج؟! كجا؟

كانادا. میگه امسال اين رو بفرستیم درسش رو بخونه، سال دونم،  طاهره: چه مي

 شه ...؟ ديگه نويد رو، آخه يه دختر تنها، مگه مي

 

 

 باورها و اعتقادات مذهبي احترام
 بوسیدن روی ماه

84  
ايجاد ارتباط درست و دوستانه 

 با فرزندان

 

 

 

 

 

 

 بوسیدن روی ماه

81  

م خودش رو برای ما لوس كنه به فروغ كه كسي رو نداره، حاال يه ك مرضیه: خاله

 خوره.. جايي برنمي

آورد؛ مقداری برنج و  احترام در حالي كه دو ظرف كوچک از كابینت بیرون مي

 كشد. خورشت داخل آن مي

احترام: من با اين زانوی ناسور و اين نفس كه يه درمیون میاد، خودمو برا كي 

 كنم؟ لوس مي

 ه نازكش داری...طاهره: شما كه من قربونت برم اين هم

دهد. كامران، احمد و دكتر با  گذارد و به نگار مي زرد را در سیني مي دو كاسه شله

 روند. سیني كباب داخل ساختمان شده به اتاق مي

 كامران: سرد شد... سرد شد...

 احترام: نگار! بیا مادر..

 احترام: يكیشو بده مغازة مش قربون، يكي هم خونه آقا محمدی، همین خونه

خوای  رويي، اين آقا پادرد داره، يه كم بايد معطل بشي تا در رو باز كنه... مي روبه

 بری يه چیزی هم تنت كن.

 نگار: بمونم؟!

 طاهره: نگار!!

 

 

 خاطر تذكر به نگار به

 پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوسیدن روی ماه
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كند، چادر  اش را جمع مي احترام داخل اتاقش نمازش را تمام كرده، سجاده

آيد، هنگام عبور از مقابل اتاق نگار  گذارد. از اتاق بیرون مي ش را كناری مينماز

كند، در اتاق باز است، نگار در حال خوردن غذا مشغول درس خواندن  مكث مي

 زند ... است، با ديدن احترام لبخندی مي

 خوری بچه؟ احترام: تو قرصشو مي

 نگرد ... و مينگار كه منظور احترام را متوجه نشده است گیج به ا

 گم، ديگه وقت شوهرته بايد اين چیزا حالیت باشه احترام: نمازتو مي

 احترام، من كه هنوز به سن تكلیف نرسیدم ... زني مامان هايي مي نگار: حرف

دی، دختر، من همسن تو بودم؛  احترام: ماشاهلل تكالیف ديگتو خوب انجام مي

 احمدتو داشتم ... دايي

 اون گندگي؟!! الهي بمیرم براتون احمد به نگار: دايي

 كند. احمد را ترسیم مي با حركت دست هیكل بزرگ دايي

فروغ بزنم، تلفنت كه تموم شد  رم يه سر به خاله احترام: بر شیطون لعنت ... مي

 در حیاطو قفل كن ...

گیرد، گوشي همراه را كه كنارش پنهان  اش مي گذرد. نگار خنده از مقابل اتاق مي

 دارد و با صدای آهسته ت برميكرده اس

 نگار: شنیدی؟ خیلي شیطونه ...

 

يادآوری به نگار برای نماز 

 خواندن

 

 

 بوسیدن روی ماه

81  

شود با طاهره و مرضیه كه نگران، انتظار او را  احترام كه وارد ساختمان مي

 شود. رو مي كشند روبه مي

 طاهره: معلوم هست شما كجايید؟ ساعت دو.

 لسالم.ا احترام: علیک

 مرضیه: سالم.

 شه بگید تا اين موقع كجا بوديد؟ طاهره: ببخشید، سالم، حاال مي

ام كه نگران شديد؟ كار و زندگیتونو ول كرديد اومديد اين  احترام: مگه من بچه

آم؟، دم به ساعت بايد گزارش پس بدم ... سر  رم، كي مي جا كه ببینید من كي مي

 پیری آقا باال سر پیدا كردم.

 آيد. ار با عجله از اتاقش بیرون مينگ

 طاهره: كجا شما؟

 قربون يه چیزی بگیرم ... رم مغازة مش نگار: من مي

 احترام: به جای اينكه به فكر خونة زندگي خودشون باشن ...

 طاهره: چه چیزی مثالً؟

 نگار: شارژم تموم شده، برم شارژ بخرم ...

 گیرم برات بعداً طاهره: الزم نكرده، خودم مي

 كشن. احترام: نگار مادر، اينو بده اين مهندسا، از صبح تا حاال دارن زحمت مي

 دهد. های شربت را گذاشته است، به نگار مي سیني را كه در آن لیوان

 نگار: الهي قربون اون نگار گفتنت برم ...

 گرديا ... طاهره: زود برمي

 احترام: مادر، مانتوت رو هم بپوش

 نگار: چشم ...

ها برای واجب  ی به بچهيادآور

صورت  بودن سالم كردن به

 آمیز طعنه
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تذكر به نگار برای نوع پوشش در 

 مقابل نامحرم

 

 

 

 

 بوسیدن روی ماه
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 های مورد بررسي  های فرعي و اصلي از فیلم استخراج مقوله

 مصاديق های فرعی مقوله های اصلی مقوله
 رديف

 

 ايتيحمنقش 

 كار كردن مادر/ تهیة غذای سالم برای فرزندان تأمین نیازهای زيستي
8  

 محافظت
محافظت از فرزندان در برابر خطرات/ نگراني برای وضعیت 

 جسماني فرزندان/ نگراني بابت خطرات جنگ

 نقش اخالقي

 هدايت عملي
تأكید بر مسئلة احترام به والدين/ تأكید بر مسائل تربیتي/ تأكید 

  2 واجب بودن سالم بر

 توجه به موانع رشد
توجه به پیشرفت/ توجه به آينده و تشكیل خانواده/ ناراحتي 

 برای از بین رفتن آيندة فرزند

 نقش ديني

 ايجاد عادات مذهبي
مقید خواندن نماز اول وقت/ تأكید بر مسئلة محارم/ تأكید بر 

 مسئلة حجاب

تمرين مضامین   3

 ارزشي ـ  مذهبي

مذهبي/ توضیح ـ  رآن در كودكي/ آموزش مسائل دينيآموزش ق

 های ديني دربارة ازدواج دربارة آموزه

های  ارزشتوجه به 

 اعتقادی

خیری/ دادن نذری/  به خواندن نماز شكر/ دعا برای عاقبت

 پرستي اعتقادی به خرافه راضي بودن به خواست خدا/ بي

 نقش عاطفي

 مهرورزی
ابستگي مادر و فرزندی/ توجه به دلتنگي و عشق به ديدار/ و

 انتظاری كمبودهای فیزيكي فرزند/ چشم
4  

 برقراری ارتباط سالم

صبر و حوصله زياد/ داشتن ارتباط دوستانه/ بازی كردن با 

فرزندان/ توجه به مقتضیات سني و نیازهای آنها/ نشان دادن 

 راه درست با زبان مادرانه

 نقش آموزشي

 آموزی علم
بافي/ تأكید بر مسئلة تحصیل و  موزش قاليآموزش شعر/ آ

  1 درس خواندن
دهي درست به  پاسخ

 سؤاالت

پاسخ به تمام سؤاالت/ جواب دادن به فرزندان با توجه به 

 فهمشان

 هويت )تعلق( سیاسي نقش سیاسي

خاطر دفاع از میهن/ رضايت قلبي برای  افتخار به فرزند به

جمهوری اسالمي ايران/ اعزام فرزند به جنگ/ احترام به پرچم 

 احترام به پیكر شهید

6  
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های مورد بحث، شش نقش برای مادران  فیلم با مرتبط های صحنه بررسي به توجه با

 نقش حمايتيشهدای مفقوداالثر در سینمای دفاع مقدس مد نظر قرار گرفته است. براساس 

 نگهداری او از و دهند قرار حمايت تحت را داشتند تا كودک خود وظیفهمادران مذكور 

 ادندد ، پرورش ميشتنددا عنوان مراقب، فرزندان خود را از خطرات دور نگاه مي بهآنها . كنند

باور مادران شهدا بر اين بوده  كردند. بر اساس نقش اخالقي ميو سالمت آنها را حفظ 

ه انساني ب ةانساني حذف كنیم، جامع ةاگر رشد و تقويت حس اخالقي را از جامعاست كه 

خويي  و اصول اخالقي و انساني جايگاه خود را به درنده شود ميحیواني تبديل  ةجامع

ونشاني  بشردوستي، تعاون و همكاری نام خواهد داد و از ملكات اخالقي، عواطف انساني،

فضای خانه نگاه مادران اين گونه است كه اگر  نقش ديني براساس .بر جای نخواهد ماند

های الهي و تكالیف ديني را جدی  عنوی باشد و والدين نیز ارزشهای م آمیخته با ارزش

ق معنوی و ديني در عالئو  شوند ميثر أطور غیرمستقیم از اين فضا مت بگیرند، فرزندان نیز به

توانند الگويي شايسته برای  شوند كه مي مي ای های شايسته و انسان يابد آنها پرورش مي

كه  چنان آن ند،زندگي خود و خانواده خود را مذهبي كنمادران بايد  .های آتي باشند نسل

ها همه رنگ مذهب داشته باشند.  گیری و موضع ها، معاشرت وآمدها، رفتار و گفتار، رفت

ترين  ارتباط صحیح مادر و روابط سالم آنان با كودكان، اولین و مهم براساس نقش عاطفي

 ،ويژه در سنین نخستین كودكان بهادران . در اين راستا، مرشد و پرورش نونهاالن است ةزمین

نیازمند ارتباطات عاطفي و پذيرش از جانب ديگران هستند كه برآورده كردن اين نیازها، 

های رواني  موجب بسترسازی آرامش و تعادل رواني و دستیابي به برخي از بالندگي

لگوگیری در نفس، اعتماد به والدين، ا . آرامش رواني، امنیت خاطر، اعتمادبهشود مي

ارتباط  ت.ای از اين امتیازات اس مهرورزی به ديگران و پیشگیری از انحرافات، نمونه

شود كه وی با والدين خويش صمیمي باشد، به آنان اعتماد كند و  مي باعث فرزند عاطفي با
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عنوان  به مادربر اساس نقش آموزشي  های زندگي بداند. آنان را پناهگاه خويش در بحران

نمادين دارد و رفتار،  نقش عملي و تأثیرگذار، روی شخصیت و طرز تفكر فرزندانالگوی 

كننده است. يادگیری در سنین  در فرايند رشد و تكوين، تعیین كردار و پندار او مستقیماً

مشغله از مسائل زندگي  دارتر است؛ چراكه ذهن كودک آسوده و بي تر و ريشه كودكي عمیق

آشنايي كودک با آداب و . از منظر نقش سیاسي تر است ویاست و قدرت گیرندگي او ق

گیرد كه بهترين و اولین كانون نهادينه  از طرق مختلفي صورت مي سیاسيها و قواعد  ارزش

عنوان محور كانون خانواده،  . مادران بههستند و در رأس آن مادران خانواده ،كردن اين امر

مادران در جايگاه افرادی برای كودكان دارند.  ها و قواعد نقش مؤثرتری در تفهیم اين ارزش

، گیرند و بیشترين ارتباط و تعامل را با فرزندان دارند كه عمدتاً در رأس خانواده قرار مي

 پرورش ای گونه به را كودكان مادران بايد د؛نند بیشترين تأثیرات را بر جامعه بگذارنتوا مي

 و گردند آشنا جامعه در خود سیاسي نقش با و باشند مند قانون شهروندی كه دهند

 دهند. شكل را خود سیاسي افكار و ها ارزش ها، نگرش

 گيری نتيجه

بر اساس ديدگاه استوارت هال، سه رهیافت عمده در حوزة نظری مفهوم بازنمايي شامل 

رهیافت بازتابي يا انعكاسي، رهیافت تعمدی يا ارادی، رهیافت برساختي يا ساختارگرايي را 

های مذكور حاكي از آن است كه  ن از هم متمايز و تفكیک كرد. تحلیل فیلمتوا مي

اند كه از رهیافت بازتابي يا انعكاسي استفاده كنند. آنان درصدد بودند  سازان تالش كرده فیلم

تا نقش مادران شهدای مفقوداالثر را از دريچة واقعیت بیروني و منطبق با شرايط واقعي 

های مذكور زبان  توان اشاره كرد كه در فیلمند. به بیان ديگر ميجامعة آن زمان نشان ده

ای بازتابي از معنايي است كه از قبل در جهان خارجي وجود داشته است و  شكل ساده به
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شود همان چیزی است كه موجود بوده و مردم  ها بیان مي مطالبي كه توسط دوربین و رسانه

شده در  های ارائه اكي از آن است كه نقشهای پژوهش ح كردند. يافته آن را درک مي

سازان نبوده است؛ به بیان  های مورد بررسي ساختگي، تصنعي و برساختة ذهن فیلم فیلم

ها با نیت و تعمد  های احصاشده در فیلم ديگر، بدين گونه نیست كه واقعیت در قالب نقش

بوده باشد توسط از قبل طراحي و دستكاری شده باشد و بدون اينكه واقعیتي در كار 

های مذكور  سازان مدنظر، واقعیتي كاذب و تخیلي خلق شود. تالش فیلم سازندگان و فیلم

بر آن است كه جايگاه مادران شهدای مفقوداالثر را در زمان و شرايط اجتماعي خاص خود 

ويژه بعد از آن مادران  )زمان جنگ و پس از آن( ترسیم كنند و با توجه به زمان جنگ و به

رغم شرايط سخت زيست  عنوان اسوه و الگو در جامعة كنوني معرفي نمايند كه علي ا بهر

ويژه در فضای خانواده و همراهي با فرزندان، وظايف و انتظارات مشخص خود  اجتماعي به

 اند. را ايفا كرده

ما و با نشناسي سی های مورد مطالعه، بايد اشاره كرد كه براساس جامعه با توجه به فیلم

كند و فرد با قرار   های نقش، جامعه برای هر نقش انتظاراتي را مشخص مي أكید بر نظريهت

های مربوط به آن موقعیت است،  بر اينكه ملزم به تحقق نقش گرفتن در هر موقعیت، عالوه

بايد انتظاراتي را كه جامعه برای هر نقش تعیین كرده است برآورده سازد و بنا به 

زبان آن نقش آگاه باشد. در اين راستا مادران شهدای مفقوداالثر نیز  وهوای هر نقش به حال

درستي ايفا كنند.  اند در جايگاه مادر نقش خود را در خانواده به در دوران جنگ تالش كرده

های  نقشهای مادران مذكور جزو  كند نقش گونه كه ايگلي اشاره مي به بیان ديگر همان

و بر مبنای آن  اند ی مؤنث يا مذكر بودنشان به دست آوردهمبنا كه افراد بر هستند جنسیتي

به رفتارهای  اين اساس، اعضای جامعه توقعات و انتظاراتي را راجع كنند. بر عمل مي

تعلق افراد به يكي از مقوالت  ةمناسب برای يک فرد دارند كه اين انتظارات اجتماعي بر پاي
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های  رد كه مادران شهدای مفقوداالثر در فیلم. اما بايد اشاره كاند مرد يا زن شكل گرفته

مذكور در غیاب همسر و فرزند خود در خانواده فراتر از نقش مادری عمل و تالش 

المقدور خألها و كمبودهای مربوط به نقش آنان در خانواده را نیز مرتفع  اند تا حتي كرده

 سازند.

و  مختلف شرايط و در زمان گذشت با دارند برعهده خانواده در افراد كه قشينهمچنین 

 بر است ممكن ها نقش انتقال و دگرگوني اين شود، مي مبتني بر اقتضائات زمان دگرگون

دستخوش تغییر  را آنها روابط و بگذارد بسزايي تأثیر شوهر و حتي فرزندان و زن روابط

مورد  های گونه كه اشاره شد در اين راستا مادران شهدای مفقوداالثر فیلم نمايد. همان

بررسي، اگرچه قبل از اعزام فرزندان خود به جبهه با فقدان همسر خود مواجه بودند و طبعاً 

های همسر خود را نیز در خانواده بر عهده داشتند، اما پس از عدم بازگشت  وظايف و نقش

های آنان متعدد شده است و  عبارتي در غیاب فرزند خود وظايف و نقش فرزندان خود و به

های مذكور  های چندگانه را ايفا نمايند. همچنین تحلیل فیلم اند تا اين نقش دهتالش كر

 ،(8136)های متفكراني مانند كالینتـون  توان برخالف ديدگاه حاكي از آن است كه نمي

به نقش مادران شهدای مفقوداالثر صرفاً نگاه  (8111) دارندورف و( 8118) پارسـونز

ی ساختاری نقش( داشت كه نقش آنان صرفاً جنبة جبری و ها ساختارمند )مبتني بر نظريه

عیني دارد، بلكه مناسب با اقتضائات جامعه )مثل جنگ و پیامدهای آن( حوزة نقش و 

كند؛ مانند نقشي كه مادران مذكور در  وظايف مرتبط با آن در نظام اجتماعي تغییر مي

كنند و تالش  قش مادری عمل ميدهند كه فراتر از ن شده از خود نشان مي های مطالعه فیلم

نمايند تا حدی خألهای همسر خود در زندگي را جبران كنند و حتي در غیاب فرزند  مي

رغم شرايط دشوار زندگي برای آنان )فقدان همسر و فرزند( وظايف چندگانة  خود علي

مانند هايي  توان عنوان كرد كه در خصوص ديدگاه درستي ايفا نمايند. همچنین مي خود را به
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ناظر به ديدگاه كنش متقابل، مادران شهدای مفقوداالثر در جنگ و پس از  كارسون و فلیک،

زمانه شكل  انتظارهای اجتماعية دربارخود فهم و ادراک ، از تفسیر ی خود راها نقشآن، 

های مد  كردند كه بر اساس شرايط زيست اجتماعي زمان خود نقش دادند و تالش مي مي

ايفا كنند. به بیان ديگر، تالش مادران بر آن بوده است كه در يک كنش  نظر خانواده را

متقابل اجتماعي در دوران زندگي خود در جامعه قرار گیرند كه بتوانند در دوران جنگ در 

ويژه فرزند خود كنشگر فعال در حوزة خانواده برای خود و ساير فرزندان  غیاب همسر و به

صورت مضاعف در زيست جمعي  شگری اجتماعي را بهباشند و پس از جنگ نیز اين كن

 خانواده به نمايش دربیاورند و اين روحیه را به فرزندان خود انتقال دهند.

 شود: مي مطرح ذير پیشنهادهای مذكور مقالة راستای در

 شهدا مادران كه بسزايي نقش و تحقیق اين در بحث مورد موضوع اهمیت به توجه با -

 كم بسیار كرد استفاده آنها از بتوان كه هايي نمونه داشتند، دسمق دفاع سال در هشت

 زمینه اين در كه است شايسته اند. نكرده توجه آنها به زياد ما سازان فیلم و بوده است

 شود. مطرح جدی ای رسانه محصوالت

 و صبر جنبة بیشتر هستند شهدا مادران آنها موضوع كه نیز شده ساخته های فیلم در -

 آنها زندگي های جنبه تمام از توان مي كه درصورتي است، شده داده نشان آنها انتظار

 كرد. استفاده ... و اخالقي ديني، تربیت از اعم

های زنان  نقش از ای برجسته های مضمون بتوانند بايد ها فیلم كارگردانان و نويسندگان -

 آن دربارة ار دهند ومد نظر قر اند در دفاع مقدس را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته

 شود. بیشتر اثرگذاری میزان تا اثر هنری تولید كنند

 در ها فیلم اين نمايش شود كه مي پیشنهاد مخاطب برای مضامین بیشتر بخشي اثر برای -

 از فیلم نمايش با زمان هم و بگیرد، صورت...  و مساجد و ها ه دانشگا ، مدارس



 دفاع مقدس ينمایمفقوداالثر در س ینقش مادران شهدا یيبازنما                                                    
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 را فیلم در شده ارائه مضامین و واقعي ایه شخصیت بتوان شود تا دعوت تحلیلگران

 كرد. بررسي و نقد

 منابع

 ( تحلیل محتوای كیفي، 8311ايمان، محمدتقي و نوشادی، محمدرضا ،) فصلنامة

 .44-81ص  ، شمارة دوم، صپژوهش

 ( 8311ايمان، محمدتقي ،)های تحقيق کمّی و کيفی در علوم  مبانی پارادايمی روش

 .حوزه و دانشگاه ةپژوهشكد، تهران: انتشارات انسانی

 ،سروش: تهران شفقتي، مهدی ترجمة ،عمومی گستر و تلويزيون (،8311) پیتر دالگرن. 

 ( سینمای ايران و نقش زنان در دفاع مقدس، 8311سلیماني، سیدمحمد ،) مطالعات

 .13-11ص  ، ص1، شمارة راهبردی زنان

 ،الزهرا دانشگاه ت، تهران: انتشاراخانواده رشد تئوری(، 8361سوسن ) سیف. 

 (، بررسي نقش زنان در چند داستان كوتاه 8311اهلل و لشكری، فاطمه ) پور، عنايت شريف

  .811-861ص  ، ص2، سال اول، شمارة فصلنامة ادبيات پايداریدفاع مقدس، 

 ( فرهنگ مردم8311عاملي، سعیدرضا ،) فصلنامة انجمن ايرانی  پسند، پسند و شهر مردم

 .11-83ص  ، ص1، سال دوم، شمارة و ارتباطاتمطالعات فرهنگی 

 ( بازنمايي ايران در سینمای هالیوود، 8311گیويان، عبداهلل و سروی زرگر، محمد ،)

 .811-841ص  ، ص1، شمارة 2فصلنامة تحقیقات فرهنگي ايران، دورة 

 تهران: پیام پژوهشتحليل محتوای کمی و کيفی(، 8311فر، غالمرضا ) محمدی ،. 

 توسعة و مطالعات دفتر: تهران ،بازنمايی و رسانه (،8311) سیدمحمد ،زاده مهدی 
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