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چکيده
اين پژوهش کيفي به بازنمايي نقش مادران شهداي مفقود االثر در فيلمهاي شيار  040و بوسيدن روي ماه پرداخته
است .بدين منظور تالش بر اين بوده است تا با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي ،دو فيلم مطرحشده تجزيه و
تحليل شوند .نتايج اين تحليل نشان ميدهد که نقش مادران شهداي مفقوداالثر در دو فيلم شيار  040و بوسيدن روي
ماه را ميتوان به پنج نقش اصلي (حمايتي ،اخالقي ،ديني ،عاطفي ،آموزشي و سياسي) تقسيم و طبقهبندي کرد .در
حيطة نقش حمايتي مباحثي مانند تأمين نيازهاي زيستي ،حفظ از خطر و مراقبتهاي پيشگيرانه ،در بُعد نقش اخالقي
محورهايي مانند هدايت عملي ،توجه به موانع رشد ،توجه به ارزشهاي اعتقادي ،در حيطة نقش ديني موضوعاتي مانند
ايجاد عادات مذهبي ،تمرين مضامين مذهبيـارزشي ،آيينها و اعتقادات ايرانيـاسالمي ،در بُعد نقش آموزشي ديدگاه-
هايي مانند علمآموزي و پاسخدهي درست به سؤاالت و در مقولة نقش سياسي مباحثي مانند جهتگيري سياسي و
ارزشگذاري به نظام ازجمله مؤلفهها و حيطههاي فرعي حاصل از پژوهش است که در مجموع معرف مؤلفههاي
مفهومي نقش مادران شهداي مفقوداالثر در فيلمهاي مذکور است.
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بيان موضوع
زنان در عرصة دفاع مقدس ،نقشهای متعدد و متنوعي را ايفا ميكردند كه از پشت جبهه و
خانواده يک رزمنده آغاز و به بیمارستانهای صحرايي نزديک خط مقدم ختم ميشد .پس
از آغاز جنگ تحمیلي و شهادت اولین مردان دفاع مقدس ،واقعیتي با عنوان خانوادة شهدا،
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،
اسرا و مفقودان در جايگاه شخصیتهايي كه كنار همسران و مادران شهدای انقالب قرار
ميگرفتند ،رفتهرفته صاحب هويت و رفتار ويژهای شدند كه ميتوانستند بهعنوان الگو و
اسوه در جامعه مطرح شوند (سلیماني.)12-11 :8311،
در اين راستا سینما نیز به منزله ی هنر هفتم جايگاه ويژه و تاثیرگذاری در جوامع
گوناگون يافته است .در ايران نیز تاثیرات اجتماعي و فرهنگي سینما كماكان به چشم مي
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
كاراكتر زنان اهمیت بسزايي در اين عرصه دارد.
با تمام تالشهای ارزندهای كه برای به تصوير كشیدن نقش زنان در دفاع مقدس در
سینمای ايران انجام شده است و آثاری كه در دهه های گذشته در اين حوزه تولید شده اند
مانند آثار رسول مالقلي پور (میم مثل مادر ،مزرعه پدری ،هیوا) ،محمد علي باشه آهنگر
(فرزند خاک ،نیمه گمشده ،سرو زير آب) ،پرويز شیخ طادی (روزهای زندگي) ميتوان
گفت كه سینمای ايران هنوز نتوانسته است تصوير جامع و كاملي از نقش زنان در سینمای
دفاع مقدس بهعنوان مادر و همسر شهید ،آزاده و مفقوداالثر ارائه دهد .اگرچه در اين زمینه
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پژوهشهايي مانند عبدالخاني و نصرآبادی ( )8311با عنوان «بازنمايي نقش زن در سینما
(سیاستگذاریهای فرهنگي در سینمای قبل و پس از انقالب اسالمي)» و يا سلیماني
( )8311تحت عنوان «سینمای ايران و نقش زنان در دفاع مقدس» و نیز گلشن خواص
( )8314با عنوان «بازنمايي زن در سینمای دفاع مقدس دهة  61تا  »11صورت گرفته است،
اما سینمای دفاع مقدس ميتواند در اين سالهايي كه از دوران جنگ فاصلة نسبتاً
طوالنيای گرفتهايم به ناگفتههای حضور زنان در جبههها و پشت جبههها بپردازد و نقش
تاريخي آنان را در اين عرصهها فراتر از صبر و مقاومت برای بدرقه ،انتظار و تشییع پیكر
فرزندان و همسران ببرد .همچنین نقش بسیار مؤثر مادران در اعزام فرزندانشان به جبهههای
نبرد و ارتباط معنوی و ماورايي آنان با يكديگر ،هنوز مضمون بكری است كه ميتواند خود
زمینهساز فیلمنامههای متفاوت و عمیق باشد.
در میان گروههای مختلف آسیبديده از جنگ تحمیلي ،مادران شهدای مفقوداالثر در
مقايسه با ديگر زنان در عرصة دفاع مقدس ،كه در آثار سینمايي توجه كمتری به آنها شده
است ،از اهمیت خاصي برخوردارند .مادراني فداكار كه بهمانند همة مادران رزمندگان ،در
جنگ تحمیلي فرزندان خود را آمادة حضور در جبهههای نبرد و دفاع از ايران اسالمي
كردند .اما در پايان جنگ تحمیلي به جای شادماني از بازگشت فرزندشان ،بيخبر از
وضعیت نامعلوم فرزندشان بودند .حال اكثريت اين مادران به دوران كهنسالي قدم نهادهاند
و در تمام اين سالها با صبر بر ناماليمات روزگار و تحمل داغ نديدن جوانشان به
الگوهای واقعي استقامت در راه هدف الهي تبديل شدهاند .در اين سالها كه شايد سالهای
پاياني عمر اين مادران صبور است ،توجه به بازنمايي آنان در رسانههای مختلف بهويژه در
فیلمهای سینمايي از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است .به همین منظور پژوهش حاضر
در تالش است از منظر جامعهشناسي سینما به بازنمايي نقش مادران شهدای مفقوداالثر در
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فیلمهای شیار  843و بوسیدن روی ماه بپردازد و در اين راستا به اين موضوع خواهد
پرداخت كه نقش مادران در فیلمهای مذكور چگونه بازنمايي شده است؟

پيشينة تحقيق
مطالعاتي در خصوص بازنمايي حضور زنان در عرصههای مختلف دفاع مقدس انجام شده
است كه در اين میان ميتوان به مقالة سلیماني ( )8311با عنوان «سینمای ايران و نقش زنان
در دفاع مقدس» اشاره كرد كه نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه زنان در هشت سال دفاع
مقدس ،بهجز آنهايى كه بهعنوان امدادگر و پرستار در بیمارستانهاى صحرايى حضور
داشتند ،بیشتر در پشت جبههها نقش ايفا كردهاند .نقشى كه اگر قرار بود در قالبى دراماتیک
و نمايشى عرضه شود ،اتفاقاً واجد خصوصیاتى بود كه مىتوانست بر غناى اثر نیز بیفزايد.
در اين مقاله فیلمهايي مثل هیوا ،رهايي ،عروسي خوبان مورد تحلیل قرار گرفتهاند كه در
هركدام زنان نقش اول فیلم را داشتهاند .در هريک از اين فیلمها مشكالتي كه زنان با آن
مواجه شدند مثل پرستاری از شوهران جانباز و يا مادران و همسراني كه شهید مفقوداالثر
دارند به تصوير كشیده شده است .عبدالخاني و نصرآبادی ( )8311نیز در پژوهش خود به
«بازنمايي نقش زن در سینما (سیاستگذاریهای فرهنگي در سینمای قبل و پس از انقالب
اسالمي)» ميپردازد .فرضیة پژوهش اين است كه «تفاوت معناداری بین بازنمايي زن در
سینمای قبل و بعد از انقالب اسالمي در مضامین و محتوا وجود دارد» .اين مطالعه نشان
داده كه بازنمايي زن در دو دورة مورد بررسي تغییرات و تحوالت چشمگیری داشته است
و اين تغییرات در موارد مختلفي همچون میزان حضور زنان در فیلمها ،كیفیت مشاغل ،نوع
پوشش ،مهارتهای فردی ،مضامین گفتگوها ،میزان تحصیالت ،اعتقادات ،زبان ،سازوكار
حل مشكالت شخصي و خانوادگي و غیره بوده است .نتیجة كلي اينكه تغییر در
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سیاستگذاریهای فرهنگي در سینمای ايران باعث شكلگیری گونة متفاوتي از بازنمايي
زنان در فیلمهای پس از انقالب اسالمي شده است .شريفپور و لشكری ( )8314نیز در
پژوهش خود با عنوان «بررسي نقش زنان در چند داستان كوتاه دفاع مقدس» به بررسي
نقش زن در چند داستان كوتاه دفاع مقدس پرداخته است .زنان بر اساس نقشهايشان در
داستانها دستهبندی شدهاند و برای هر نقش ،نمونهای از داستانهای كوتاه آورده شده
است .داستانهای كوتاه دفاع مقدس به دو دورة زماني تقسیم ميشود كه در دورة اول از
ابتدای جنگ تا پايان آن نقشهای زنان شامل زنان درگیر جنگ شهرها ،زنان امدادرسان و
پشتیبان است و در دورة دوم از پايان جنگ تاكنون زنان دارای نقشهايي مانند زنان معلول
و جانباز ،زنان چشمانتظار ،زنان تنها و سوگوار ،زنان پرستار جانبازان هستند .منصوری
( )8318نیز در اثر خود با عنوان «مطالعة جامعهشناختي بازنمايي نقش زن در سینمای دفاع
مقدس (مطالعة موردی :آثار منتخب رسول مالقيپور)» با استفاده از نظرية بازنمايي
بهصورت تركیبي مقولههايي در چهار دستة جسماني ،اجتماعي ،رواني و اعتقادی ساخته
است .برای انجام اين پژوهش از روش تحلیل محتوای كمي استفاده شده است و سه فیلم
از رسول مالقليپور كه درخور موضوع مورد تحقیق بودند انتخاب و پالنهای سه فیلم
نجاتيافتگان ( ،)8314هیوا ( )8311و م مثل مادر ( )8311بهعنوان واحد تحلیل انتخاب
شدهاند و پس از كدگذاری و ارائة جداول فراواني ،مورد تحلیل قرار گرفتند .نتیجة اين
پژوهش حاكي از آن است كه در فیلمهای مورد مطالعه ،زنان دارای احترام الزم و ويژه،
برخوردار از شخصیتهای مستقل و مقاومي بودند كه كمتر مورد تحقیر يا بياعتمادی قرار
گرفتند و اغلب برای رسیدن به خواستههايشان ايستادگي ميكردند و در اغلب پالنهای
مورد بررسي بدون حمايت ديگران و بهصورت مستقل در زندگي خود تصمیم گرفتهاند.
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از وجوه تمايز مقالة حاضر با تحقیقات پیشین ميتوان به تمركز اصلي آن بر روی نقش
مادری اشاره كرد ،در صورتي كه تحقیقات مذكور بیشتر حول محور نقش زنان در دفاع
مقدس بهصورت عام پرداختهاند.

چارچوب مفهومي
بازنمایي

مفهوم بازنمايي در رسانهها ناظر بر عملكرد رسانهها و فرستندگان پیام در نمايش موضوع
مورد نظر به شیوهای گزينشي است .رسانهها بهواسطة اين فرايند ،تفسیری از واقعیت و نه
خود واقعیت را به مخاطب عرضه ميكنند .آنچه معیارهای اصلي گزينش و تفسیر را برای
اين بازنمايي تعیین ميكند ،همانا گفتماني است كه بر متن رسانهای تولیدشده حاكم است.

همانطور كه دالگرن نیز اشاره ميكند ،بُعد بازنمايي موضوعات متنوعي را دربرميگیرد كه
اين موضوعات عبارتاند از« :مطالبي كه رسانهها عرضه ميكنند ،نحوة انعكاس موضوعات،
انواع گفتمانهای مطرح و ماهیت مباحث و مناظرات ارائهشده» (دالگرن.)31 :8311،
چگونگي بازنمايي مبتني بر پرسشهايي اساسي نظیر اين است كه «چه مطالبي» بايد برای
انعكاس انتخاب شوند و «چگونه» به بینندگان عرضه گردند.
بازنمايي دو راهبرد مهم دارد كه عبارتاند از طبیعيسازی و كلیشهسازی« .طبیعيسازی
به فرايندی اطالق ميشود كه از طريق آنها ساختهای اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي
بهصورتي عرضه ميشوند كه گويي اموری آشكارا طبیعي هستند .طبیعيسازی بهشكل
ضمني ،دارای كاركرد ايدئولوژيک است» (گیويان و زرگر .)812 :8311 ،كاركرد
ايدئولوژيک اين راهبرد بازنمايي اين است كه بهوسیلة آن گفتمان صاحبان قدرت در جامعه
بهصورتي غیراجباری به مخاطبان عرضه ميشود و در نهايت به سلطه منجر ميشود .راهبرد
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ديگر بازنمايي كلیشهسازی است« .كلیشهسازی فرايندی است كه براساس آن جهان مادی و
جهان ايدهها در راستای ايجاد معنا ،طبقهبندی ميشود تا مفهومي از جهان شگل گیرد كه
منطبق با باورهای ايدئولوژيكي است و در پسِ پشتِ كلیشهها قرار گرفتهاند» (همان).
كلیشهسازی تالش قدرت برای شكل دادن به ارزشهای يک جامعه براساس ايدئولوژی
آنهاست.
امروزه مفهوم بازنمايي بهشدت وامدار آثار استوارت هال است و به ايدهای بنیادين در
مطالعات فرهنگي و رسانهای مبدل شده است .نگاه جديد ارائهشده از سوی هال به مفهوم
بازنمايي ،از ديدگاه متفكراني مانند میشل فوكو و فردينان دو سوسور برای بسط نظرية
بازنمايي استفاده كرده است (سروی زرگر .)21 :8316،از نظر استوارت هال ،كاركرد
اساسي رسانهها ،بازنمايي واقعیتهای جهان خارج برای مخاطبانش است (بشیر و
اسكندری .)31 :8311،هال ،سه رهیافت عمده را برای بیان چگونگي ارتباط میان بازنمايي،
معنا ،زبان و فرهنگ بیان ميكند:
 .8رهیافت بازتابي يا انعكاسي
 .2رهیافت تعمدی يا ارادی
 .3رهیافت برساختي يا ساختارگرايي
در رهیافت بازتابي يا انعكاسي ،زبان بهشكل سادهای بازتابي از معنايي است كه از قبل
در جهان خارجي وجود دارد كه در آن بازنمايي صفر است و چیزی كه توسط دوربین و
رسانهها بیان ميشود همان چیزی است كه وجود دارد و مردم آن را دقیقاً درک ميكنند
(عاملي .)86 :8311 ،در رهیافت ارادی ،زبان صرفاً بیانكنندة چیزی است كه نويسنده يا
نقاش قصد بیان آن را دارد .بر طبق رهیافت تعمدی ،انعكاسي وجود ندارد و رسانهها با
نیت و تعمد واقعیت را دستكاری ميكنند و همه چیز با اراده انجام ميشود .بدين صورت
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واقعیتي در كار نیست (همان) .ديدگاه برساختگرا نیز به ماهیت عمومي و اجتماعي زبان
تأكید ميكند .براساس اين ديدگاه جهان مادی نیست كه حاوی و ناقل معنا است ،بلكه اين
سیستم زبان است كه ما برای ارائه مفاهیم خود از آن استفاده ميكنیم .اين بازيگران زبان
هستند كه از سیستمهای مفهومي و فرهنگ و ساير سیستمهای زباني و بازنمايي ديگر
جهت ساخت معنا استفاده ميكنند تا بدين وسیله جهان را معنادار سازند (مهدیزاده:8311،
 .)21رهیافت برساختگرا ،شامل دو رويكرد «گفتماني» و «نشانهشناختي» است .میان
رويكرد نشانهشناختي و گفتماني ،شباهتها و تفاوتهای عمدهای وجود دارد .رويكرد
نشانهشناختي به اين توجه ميكند كه بازنمايي و زبان چگونه معنا تولید ميكنند و رويكرد
گفتماني به تأثیرات و پیامدهای بازنمايي و سیاستهای آن توجه دارد و بر خاص بودن
تاريخي يک شكل يا رژيم خاص بازنمايي تأكید ميكند (هال ،2113،نقل در :معتمدنژاد و
مهدیزاده .)1-6 :8311 ،رسانهها ميتوانند در فرهنگ و ايدئولوژی جامعه تأثیرگذار باشند
و از همین جهت بازنمايي نقش زنان و مادران در جامعه مي تواند كلیشه های جنسیتي
موجود در جامعه را تغییر دهد و يا حتي از بین ببرد و نقشهای جديدی را برای زنان
ايجاد كند.
نظریة نقش

در حوزة نظرية نقش نیز بايد اشاره كرد كه نظريههای اين حوزه بدان سبب از اهمیت
خاص برخوردارند كه بنا به باور تمام جامعهشناسان ،اساس دانش جامعهشناسي بر آن
استوار است .ازجمله نظر «رالف دارندورف »8اين است كه نظرية نقشها اساس
جامعهشناسي مستقل و مدرن را تشكیل ميدهد (دارندورف .)21 :8114 ،جامعه برای هر

1.Dahrendorf
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نقش انتظاراتي را مشخص ميسازد و فرد با قرار گرفتن در هر موقعیت عالوهبر اينكه ملزم
به تحقق نقشهای مربوط به آن موقعیت است ،بايد انتظاراتي را كه جامعه برای هر نقش
تعیین كرده است برآورده سازد و بنا به حالوهوای هر نقش به زبان آن نقش آگاه باشد
(ايگلي.)2111 ،8
نظرية نقش در پي نشان دادن شیوهای است كه افراد از طريق آن از موقعیتهای خاص
اجتماعي برخوردار ميشوند .در رابطه با خانواده ،نقشهايي كه با خويشاوندی و جنسیت در
ارتباط است مانند پدربزرگ ،مادر ،دختر مورد توجه قرار ميگیرد (واتسون 2و هیل.(2116 ،3
نقشي كه افراد در خانواده برعهده دارند با گذشت زمان و در شرايط مختلف دگرگون
ميشود ،اين دگرگوني و انتقال نقشها ممكن است بر روابط زن و شوهر تأثیر بسزايي
بگذارد و روابط آنها را دچار نوعي تضاد نمايد (سیف.)841 :8361 ،
در نظرية نقش ،مفاهیم پايگاه و مجموعة پايگاهي و نیز نقش و مجموعههای نقشي
اهمیت مييابند .در واقع ،پايگاه موضعي است كه فرد در ساختار اجتماعي جامعة خود،
اشغال ميكند و براساس ارزشمندی آن پايگاه به لحاظ میزان كنش ،قدرت ،تسلط و يا
حیثیت جای معیني را در سلسلهمراتب اجتماعي به خود اختصاص ميدهد .در هر پايگاه،
افراد از برخي حقوق و امتیازات برخوردار ميشوند ،درحاليكه بايد وظايف و تكالیفي را
نیز انجام دهند .در اينجا واژة پايگاه و نقش به هم پیوند ميخورند .نقش ،مجموعهامتیازات
و تكالیف نهفتهای در پايگاه محسوب ميشود كه جامعه و دارندة پايگاه انتظار دارند.
عبارت مجموعة نقشي ،به كلیة روابط نقشي يک شخص كه با ديگران بهدلیل پايگاه
اجتماعي خاص خود برقرار ميكند ،گفته ميشود .اعضای يک نظام اجتماعي معین ممكن

1.Eagly
2.Watson
3.Hill
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است به كساني كه نقشهای مقرر را خوب اجرا ميكنند پاداش بدهند و آنهايي را كه به
اين هنجارها پاسخ منفي ميدهند ،تنبیه نمايند (كتبي .)811 :8314،بدين ترتیب ميتوان
گفت نقش جنسیتي عبارت است از انتظارات غالب در يک جامعه در مورد فعالیتها و
رفتارهايي كه مردان و زنان ميتوانند يا نميتوانند در آنها درگیر شوند (كمیر:8112 ،8
 .)321بدين ترتیب ،وقتي از مفهوم نقش جنسیتي سخن ميگويیم عالوهبر اختصاص
وظايف و كارهای خانگي يا اجتماعي جداگانه به هريک از دو جنس ،انتظار ويژگيهای
شخصیتي و رفتاری متفاوت از هريک از دو جنس (مانند رفتار عاطفي و مداراگرانه زنان و
رفتار تهاجمي و حسابگرانة مردان) نیز مدنظر است.
بدين ترتیب ،نقشهای جنسیتي آن دسته از تجربیات مشتركي هستند كه افراد برمبنای
مؤنث يا مذكر بودنشان به دست ميآورند و بر مبنای آن عمل ميكنند .بر اين اساس،
اعضای جامعه توقعات و انتظاراتي را راجعبه رفتارهای مناسب برای يک فرد دارند كه اين
انتظارات اجتماعي بر پاية تعلق افراد به يكي از مقوالت مرد يا زن شكل گرفتهاند (ايگلي،
 .)441 :2111بهطور خالصه بايد گفت كه اساسيترين ايده در نظرية نقش اجتماعي اين
است كه تفاوتهای نگرشي و رفتاری مردان و زنان ،ناشي از نقشهای متفاوتي است كه
آنها در جامعه دارند ،زيرا نقشهای اجتماعي نگرشها و رفتارهای خاصي را ايجاب يا نفي
ميكنند .بهعبارت ديگر ،موقعیت فرد در ساختار اجتماعي (پايگاه اجتماعي) ،شكلدهندة
باورها ،نگرشها و رفتارهای (نقش اجتماعي) اوست (برگ 2و هنسون.)2111 ،3

1.Kammeyer
2.Berg
3.Hansson

000

بازنمایي نقش مادران شهدای مفقوداالثر در سينمای دفاع مقدس

انواع نظریة نقش

نظريههای معروف به نقش ،طیفي از نظريهها را با جهتگیریهای تحلیليِ متفاوت به
كنشگری فرد شامل ميشود؛ درحاليكه نظريههای اولیة اين حوزه ،فرد را تحت حاكمیـت
سـاختارها ميدانست .اما در واكنش به آن ،نظريههای جديدی ارائه شد كه بر كنشگری
افـراد در برابـر ساختارها تأكید فراواني داشت .با مـالکهـای گونـاگون ،دسـتهبنـدیهـای
مختلفـي از ايـن نظريهها انجام گرفته است (ثالثي .)21 :8311،با مالک اختیار يا عدم
اختیار فرد در موقعیتها ميتوان اين نظريـههـا را بـه سـه دسـتة سـاختاری ،كـنش
متقابلي و روانشناختي تقسیم كرد.
در نظريههای سـاختاری نقـش ،همچـون نظريـههـای لینتـون ( ،)8136پارسـونز
( )8118و دارندورف ( )8111تأكید نويسندگان بر موقعیتها و جايگاههای افراد در
اجتماع و انتظارات و هنجارهای مربوط به آن موقعیتهاست .در اين دسته از نظريهها،
نويسندگان بر اين باورند كـه نظام اجتماعي از مجموعهای از موقعیتها شكل گرفته است
كه نسبت به افـرادی كـه آنهـا را اشغال ميكنند جنبة عیني و جبری دارد .جامعه برای
هريک از اين موقعیتها انتظاراتي در نظر گرفته است كه نقش افراد را شكل ميدهد و
اشغالكنندگانِ موقعیتها چـارهای جـز عمـل بـه آنها ندارند (نیکگهر .)61 :8313،پس
جامعه از راه موقعیتها و نقشها انتظارهـای خـود را بـر افراد تحمیل ميكند .در مقابلِ
نظريههای ساختاریِ نقش ،نظريههای روانشناختي قرار دارد .اين نظريهها بر جنبة ادراكي
نقش تأكید ميكند .در نظريههای روانشناختي ،نقشها از تفسیر فرد و فهم و ادراک آنان
دربارة انتظارهای اجتماعي و نقشي شكل گرفته است .پس رفتارِ مبتني بر انتظارها به فهم
افراد از انتظارهای موجود و تفسیرهای آن وابسته است.
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در میان اين دو دسته نظريه ،نظريههای كنش متقابليِ نقش قرار ميگیرد .نويسـندگان
معتقـد به اين نظريهها اظهار ميكنند كه نقشها در كنش متقابل اجتماعي شكل ميگیرند.
افراد طي كـنش متقابل ،انتظارها از يكديگر را شكل ميدهند و بر اساس آنها رفتار
ميكننـد .بـه عقیـدة آنـان ،نقشها الگويي از رفتار هستند كه در كـنش متقابـل پويـا در
مـتن اجتمـاعي ظـاهر مـيشـوند (كارسون .)2116 ،8اينگونه است كه پايگاهها و
موقعیتها كه الگوهای رفتاری را بـرای افـراد تعیین ميكنند ،در متن كنش متقابلي تولید
ميشوند .در اين بحث ،نظريههای ساختاریِ نقش مبنای بررسي قرار خواهـد گرفـت؛
چـراكـه ايـن نظريهها نگاهي حداقلي به آزادی افراد در برابر ساختارها دارند .كنشگریِ
حداقليِ فرد در برابر ساختارها يا نتیجة مستقیم قضايای اين نظريههاست ،يا نتیجة منطقي
مباحث آنها .تفكیک ايـن دو ،به فهم مباحث مورد نظر بسیار كمک خواهد كرد (فلیک،2
.)2111

روش پژوهش
تحليل محتوای کيفي

تحقیق حاضر به روش تحلیل محتوای كیفي انجام شده است .در اين تحقیق دو اثر
سینمايي دفاع مقدس كه دربارة مادران شهدای مفقوداالثر بود بهصورت مطالعة موردی و
بهعنوان مستندات تحقیق برگزيده شدند و با تكنیک تحلیل محتوا مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفتند .رويكرد مورد استفاده در اين تحقیق رويكرد عرفي و قراردادی است .در اين
رويكرد محقق براساس ادراک و فهم خود از متن مورد مطالعه ،نوشتن تحلیل اولیه را
شروع ميكند و اين كار ادامه مييابد تا پیشزمینههايي برای ظهور رمزها آغاز شود .اين
1.Carson
2.Flick
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عمل اغلب موجب ميشود كه طرحريزی رمزها از متن ظهور يابد و سپس براساس
شباهتها و تفاوتهايشان مقولهبندی شوند .بسته به كیفیت ارتباط بین زيرمقولهها ،محقق
ميتواند با تركیب و سازماندهي اين زيرمقولهها ،آنها را به شمار كمتری از دستهبندیها
تبديل كند .در مرحلة بعدی تعاريفي برای هر مقوله و زيرمقوله و رمز ارائه ميشود .برای
تهیة گزارش از يافتهها ،مثالهايي برای رمزها و مقولهها از روی دادهها مشخص ميشود.
بسته به هدف تحقیق ،محققان تصمیم ميگیرند كه ارتباطي بین مقولهها و زيرمقولههای
بیشتر براساس موافقت بین خود ،پیشینة موضوع يا سلسلهمراتب بین دادهها مشخص كنند
8

(ايمان و نوشادی8311 ،؛ میرينگ .)2111 ،

دلیل انتخاب اين فیلمها نشان دادن زندگي مادراني است كه پسرانشان مفقوداالثر شدهاند
و فیلم حول محور زندگي آنها ساخته شده است و تمام جزئیات سالهای انتظار آنها را
نشان ميدهد .شیار  843فیلمي به كارگرداني و نويسندگي نرگس آبیار و تهیهكنندگي ابوذر
پورمحمدی و محمدحسین قاسمي محصول سال  8312است .خالصة فیلم بدين صورت
است كه پسری جوان به جبهه رفته است .مادر او (مريال زارعي در نقش مش اُلفَت) در
نبود پسرش روزهای تلخي را ميگذراند و منتظر است او روزی از جبهه بازگردد .او
نميداند پسرش اسیر شده يا در جنگ كشته شده است .بوسیدن روی ماه فیلمي به
كارگرداني و نويسندگي همايون اسعديان و تهیهكنندگي منوچهر محمدی محصول سال
 8311است .اين فیلم داستان احترامالسادات و فروغخانم است كه در همسايگي هم زندگي
ميكنند و بیش از بیست سال است كه در انتظار فرزندانشان هستند.
در اين پژوهش بعد از تماشای فیلمها ،سكانسهايي كه دارای اهمیت احتمالي و نسبي
در قیاس با تمام سكانسها بودند ،در گزينش ابتدايي انتخاب و نكتهبرداری شدهاند .مالک
1.Mayring
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اصلي برای انتخاب سكانسها اين بوده است كه در مجموع سكانسها انتخابشده ،بتوانند
شمايي از شخصیت مادران در اين فیلمها را به تناسب كیفیت حضورشان و با توجه به
سؤاالت و اهداف اصلي تحقیق نشان داده باشند .بعد از پايان دور اول ،با توجه به اشتراک
بسیاری از سكانسها در بیان نكات مرتبط با مالکهای مورد نظر ،سكانسهای كماهمیت
حذف شدند .در نهايت در مرحلة پاياني ،چند سكانس مشخص شد كه بهطور نسبي
ميتوانستند گويای تمام نكات فیلمهای موردنظر در حوزة بازنمايي نقش مادران باشد.
جهت اعتبار دادههای پژوهش نیز از اساتید راهنما و مشاور پاياننامه و نیز برخي
دانشجويان كارشناسي ارشد استفاده شده است كه دادهها در اختیار نامبردگان قرار گرفتند و
مجدداً ارزيابي و بازبیني شدند.

یافتههای پژوهش
كدگذاری و استخراج مفاهیم و مضامین از صحنههای معرف و منتخب فیلمهای مورد مطالعه
رديف

سكانسهای كلیدی
فردوس :بيپدر بزرگمون كرده آقا .با نون زحمتكشي .بابام خدا بیامرز بنّا بود،

8

از داربست افتاد .جان به جان عمرش رو داد به شما .مادرم تو اين سالهای
سخت ميبايست خرج من و يونس و خودش و ننهجان آهيجان رو دربیاره .سر
زمین كار ميكرد .حیوون داشت .حیوونای مردم رو تیمار ميكرد .قالي ميبافت.

مفاهیم مستخرج

نام فیلم

كار كردن الفت مثل يک مرد
برای تأمین نیازهای فرزندان با

فیلم شیار 843

درآوردن نان حالل

فردوس :الفت خیلي حوصله داشت .من االن حوصله بچه خودم رو ندارم؛ اما
2

اون برای ما صبور بود .وقتي با ما بازی ميكرد خودشم عین بچهها ميشد .آهي

صبروحوصله زياد و ارتباط

جان بهش ميگفت ،الفت خجالت نميكشي با اين هیكلت اين كارا رو ميكني...

نزديک با فرزندان

فیلم شیار 843

االنم حوصلة بچه منو از خودم بیشتر داره.
الفت و يونس و فردوس (دختر الفت) و مريم پنجساله (دخترخواهر الفت) در
3

حیاط خانة روستاييشان باهم گرگمبههوا بازی ميكنند .آهيجان در ايوان قلیان

بازی با كودكان و مهرورزی به

ميكشد و گهگاه ميخندد و دندان طاليش معلوم ميشود .سروصدا و جیغوفرياد

آنها

فیلم شیار 843

حیاط را پر كرده است .مرغوخروسها وحشت ميكنند و فراری ميشوند.
فردوس :يونس بزرگتر كه شد مهر مريم رو خواست ،بدجوری .الفت هم
4

046

دوستش داشت .هرچي نبود بچه خواهرش بود .غريبه كه نبود .يونس حرفشو به
الفت میزد .پس و پنهون نميكرد.

ايجاد ارتباط نزديک با بچهها و
ديد يونس و فردوس به الفت
همچون يک دوست

فیلم شیار 843

بازنمایي نقش مادران شهدای مفقوداالثر در سينمای دفاع مقدس
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سكانسهای كلیدی
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نام فیلم

الفت به همراه مريم و آهيجان ،در اتاق مسئول بسیج ،آقای مروی ايستادهاند.
الفت :آخه اين چكاری بود اين بچه كرده بيهوا و بيخبر ...شما چرا گذاشتین؟
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؟...

نگراني دربارة آيندة يونس و
قبولي او در دانشگاه

فیلم شیار 843

الفت (با شرمي در نگاه) :نه كه نباشم ...خدا شاهده كلي نذر و نذورات كردم اين
بچه دانشگاه قبول بشه ...تازه نوزده سالش شده ...درسش رو تموم ميكرد بعد
1

ميرفت ...خب يه سال عقب ميمونه...
آهيجان :آقاجان اين تا حاال آزارش به يه مورچه هم نرسیده ...با هیچ بچهای
دعوا و معركه هم راه ننداخته ...چجوری بره وسط عراقيها تفنگ بچكونه؟
آقای مروی :مادرجون ...همة اينايي كه میرن جنگ از اول بسماهلل كه بلد نیستند
بجنگند ...بهشون آموزش ميدن ...شما هم دلواپس نباشید ...اينا االن رفتن

رضايت الفت برای رفتن يونس

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

به جنگ همراه با نگراني

فیلم شیار 843

مرخصي ...اومدن مرخصي اگه نخواستین رأيش رو بزنید.
الفت :ميشه؟
الفت با نگراني به آقای مروی نگاه ميكند سپس روی صندلي مينشیند.
الفت گوشي تلفن را در دست دارد و درحالي كه دستش كمي ميلرزد حرف
ميزند.
الفت (با هیجان) :غذای درست و درمون ميخوری مادر؟ ...چي بهتون ميدن؟
صدای يونس :همه چي خوبه الفت ،دلواپس نباش ...ما هیچ مشكلي نداريم...
ببین؟

نگراني برای وضعیت جسماني

الفت :ننهجون آهي يه شب خوابتو ديده ...انگار حالندار بودی .مريض شده

يونس

فیلم شیار 843

بودی خدای نكرده؟...
يونس :نه ...حالم خوب خوب بوده تا حاال ...يه موهم از سرم كم نشده ...ببین
6

الفت برات كاغذ گذاشته بودم تو گالشت ...بيخبر بيخبر هم نیومده بودم.
الفت :مگه من گفتم بيخبر رفتي؟
يونس :نه ...اما نميخوام ته دلت سر سوزن هم از من ناراحت باشي ...الفت؟
الفت :جان الفت؟
يونس :داريم میايم مرخصي.
الفت (با شادی) :بگو به خدا؟

خوشحالي برای بازگشت يونس
و رفع دلتنگي

فیلم شیار 843

يونس :قسم نميخورم خب .داريم میايم ...جمعه اگه خدا بخواد اتفاقي نیفته
پاريزيم.
الفت :جمعه؟
صدای اذان از بیرون به گوش ميرسد .آهيجان و فردوس زير كرسي نشستهاند
و الفت چادر را دور سرش ميچرخاند و آماده ميشود برای نماز .در روی پاشنه
ميچرخد و صدای آشنايي به گوش ميرسد.
يونس :مهمون نميخوای ،صاحبخونه؟
1

نگاه الفت بهسمت در ميچرخد.
الفت :يونس ..الهي شكر...

مقید بودن الفت به خواندن نماز
اول وقت

فیلم شیار 843

به حیاط ميدود .به نظر ميرسد يونس را در آغوش گرفته است .آهيجان و
فردوس هم از زير كرسي بیرون آمدهاند.
صدای آهيجان :پیر شي يونس .گوش شیطون كر سر وقت اومدی.
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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
1

برميگرده .سرشو به كار واميداشت تا غم گم شدن يونس از يادش بره .اما ديگه
اون الفت قبراق و سردماغ نبود .روزبهروز بیشتر تو خودش ميرفت .اصالً
كمحرف شده بود.

ناراحتي و دلزدگي الفت از
زندگي بهخاطر بيخبری از

فیلم شیار 843

يونس

الفت مشغول نان پختن است .چونههای خمیر را روی ساج پهن ميكند و به
ديوارههای تنور ميكوبد .سر برميگرداند و به طاقچه ای كه يونس گاه او را
1

روی آن ميگذاشت و پايین ميآورد نگاه ميكند .سپس با سرعتي بیشتر

چشمانتظاری الفت برای بازگشت

چونههای خمیر را روی ساج پهن ميكند و آن را به ديوار تنور ميچسباند.

يونس

فیلم شیار 843

گويي ميخواهد اين خاطره را از ياد ببرد و راديو دور كمر اوست و ميخواند.

فردوس :يجوری شده بود مادرم ،به همه چیز وسواس داشت .درخت گردو رو
81

ميگفت غرس نكنید بديمني میاره .سگ زوزه ميكشید ميگفت نكنه خبر بدی
بیارن .اگه نردبوم ميافتاد كف پشتبوم بايد ميرفت صافش ميكرد .ميگفت

اعتقاد به باورهايي قديمي

فیلم شیار 843

خوب نیست .سفیدی نبايد از خونه بیرون داد ،خوب نیست...
الفت بعد از شنیدن خبر از تلفن بهسمت در خانه ميدود .در را باز ميكند و
وسط كوچه زانو ميزند.
الفت :آی مردم ...آی ...يونس ...يونسم میاد ...يونسم میاد ...يونس اسیر بوده...

88

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

محبت عمیق مادرانة الفت به

صدايش لحظهبهلحظه شكسته و تبديل به گريه ميشود .همسايهها يكييكي به

يونس

فیلم شیار 843

كوچه ميريزند و مبهوت الفت را نگاه ميكنند .زني از خانه روبهرويي با لیواني
آب قند بیرون ميآيد .الفت هنوز میان خاک كوچه زار ميزند.
الفت :جوونم میاد ...ديديد كه عاقبت اومد ...ديديد؟
زن همسايه پیالظ آبقند را روی دهان الفت ميگذارد .يكي از همسايهها با
گوشة چارقد ،اشک و عرق الفت را پاک ميكند .همسايهها زير بغلهايش را
ميگیرند و او را به خانه ميبرند.

خوشحالي الفت از برگشتن
يونس بعد از سالها

فیلم شیار 843

الفت مشغول پاک كردن سبزی است .حسینآقا تلفنچي ياهللگويان وارد ميشود و
لبة پلة ايوان مينشیند.
الفت :اين چند وقته تلفني چیزی نداشتم حسینآقا؟ خبری نبوده؟
حسینآقا :چه خبری الفت خانوم؟ من ديگه بايد برم غازچروني كنم .ديگه
ماشاهلل همة ده تلفن دارن تو خونههاشون .كسي كه به تلفنخونه زنگ نميزنه.
82

الفت :شايد يكي ندونه برا خونههای ده تلفن كشیدن .گفتم شايد تا اينجا اومدی
خبری شده.

چشمانتظاری الفت بعد از
گذشت پانزده سال از بازگشت

فیلم شیار 843

يونس

حسینآقا دربارة كار يک سركتاببازكن معروف در میمند برای الفت تعريف
ميكند و از او ميخواهد برای باز كردن كتاب پیش او برود.
الفت :چند نفر تا حاال خواستن منو ببرن پیش سركتاببازكن و فالگیر و رمال و
ازين چیزا ...از پیش نبردن ...من اين چیزا رو قبول ندارم اصالً.

بياعتقادی به خرافهها و اعمال
خالف دين و مذهب

040

فیلم شیار 843

بازنمایي نقش مادران شهدای مفقوداالثر در سينمای دفاع مقدس
رديف

سكانسهای كلیدی

مفاهیم مستخرج

نام فیلم

تصويری از در قابلمه بزرگ كه برداشته ميشود ،دست احترام كه زعفران را
83

داخل قابلمه ميريزد و با مالقه هم ميزند و شلهزرد شكل ميگیرد.
صدای آرام احترام :سالم بر حسین ...اللهم صل...

باورها و اعتقادات مذهبي احترام

بوسیدن روی ماه

صدای نگار :مامان احترام!
صدای احترام :جونم؟
صدای نگار :ميشه چند روز بیام پیش شما ،برای درس خوندن ميگم.
صدای احترام :مگه خونه خودتون نميتوني درس بخوني؟
صدای نگار :نه بابا ،از دست نويد و نسیم ،يه دم دارن با هم دعوا ميكنن.
طاهره حدوداً چهلساله با بشقابهای آشغال میوه كه جمع كرده است وارد
آشپزخانه ميشود و در حال خالي كردن آشغالها در سطل زباله و گذاشتن
بشقابها در سینک ظرفشويي.
طاهره :نگارخانوم ،بيخود مامان احترامو واسطه نكن ،شما اگه درسخون بودی
84

ميشستي خونه خودمون ،مثل باقي بچهها درست رو ميخوندی ...بده من اون

ايجاد ارتباط درست و دوستانه

رو ...نگارخانوم!

با فرزندان

نگار دلخور ميشود ،مالقه را به احترام ميدهد و از آشپزخانه بیرون ميرود.
احترام :شد يک بار تو با اين بچه درست حرف بزني؟

بوسیدن روی ماه

طاهره :ذّلهام كرده ،از وقتي ايرج فكر خارج رفتنو انداخته تو كلهاش پاک هوايي
شده.
احترام :خارج؟! كجا؟
طاهره :چه ميدونم ،كانادا .میگه امسال اين رو بفرستیم درسش رو بخونه ،سال
ديگه نويد رو ،آخه يه دختر تنها ،مگه ميشه ...؟
مرضیه :خالهفروغ كه كسي رو نداره ،حاال يه كم خودش رو برای ما لوس كنه به
جايي برنميخوره..
احترام در حالي كه دو ظرف كوچک از كابینت بیرون ميآورد؛ مقداری برنج و
خورشت داخل آن ميكشد.
احترام :من با اين زانوی ناسور و اين نفس كه يه درمیون میاد ،خودمو برا كي
لوس ميكنم؟
طاهره :شما كه من قربونت برم اين همه نازكش داری...
دو كاسه شلهزرد را در سیني ميگذارد و به نگار ميدهد .كامران ،احمد و دكتر با
81

سیني كباب داخل ساختمان شده به اتاق ميروند.

تذكر به نگار بهخاطر

كامران :سرد شد ...سرد شد...

پوشش

احترام :نگار! بیا مادر..
احترام :يكیشو بده مغازة مش قربون ،يكي هم خونه آقا محمدی ،همین خونه
روبهرويي ،اين آقا پادرد داره ،يه كم بايد معطل بشي تا در رو باز كنه ...ميخوای
بری يه چیزی هم تنت كن.

بوسیدن روی ماه

نگار :بمونم؟!
طاهره :نگار!!
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احترام داخل اتاقش نمازش را تمام كرده ،سجادهاش را جمع ميكند ،چادر
نمازش را كناری ميگذارد .از اتاق بیرون ميآيد ،هنگام عبور از مقابل اتاق نگار
مكث ميكند ،در اتاق باز است ،نگار در حال خوردن غذا مشغول درس خواندن
است ،با ديدن احترام لبخندی ميزند ...
احترام :تو قرصشو ميخوری بچه؟
نگار كه منظور احترام را متوجه نشده است گیج به او مينگرد ...
احترام :نمازتو ميگم ،ديگه وقت شوهرته بايد اين چیزا حالیت باشه
نگار :حرفهايي ميزني ماماناحترام ،من كه هنوز به سن تكلیف نرسیدم ...
86

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

يادآوری به نگار برای نماز

دايياحمدتو داشتم ...

خواندن

بوسیدن روی ماه

نگار :دايياحمد به اون گندگي؟!! الهي بمیرم براتون
با حركت دست هیكل بزرگ دايياحمد را ترسیم ميكند.
احترام :بر شیطون لعنت  ...ميرم يه سر به خالهفروغ بزنم ،تلفنت كه تموم شد
در حیاطو قفل كن ...
از مقابل اتاق ميگذرد .نگار خندهاش ميگیرد ،گوشي همراه را كه كنارش پنهان
كرده است برميدارد و با صدای آهسته
نگار :شنیدی؟ خیلي شیطونه ...
احترام كه وارد ساختمان ميشود با طاهره و مرضیه كه نگران ،انتظار او را
ميكشند روبهرو ميشود.
طاهره :معلوم هست شما كجايید؟ ساعت دو.
احترام :علیکالسالم.
81

يادآوری به بچهها برای واجب

مرضیه :سالم.

بودن سالم كردن بهصورت

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

طعنهآمیز

بوسیدن روی ماه

احترام :مگه من بچهام كه نگران شديد؟ كار و زندگیتونو ول كرديد اومديد اين
جا كه ببینید من كي ميرم ،كي ميآم؟ ،دم به ساعت بايد گزارش پس بدم  ...سر
پیری آقا باال سر پیدا كردم.
نگار با عجله از اتاقش بیرون ميآيد.
طاهره :كجا شما؟
نگار :من ميرم مغازة مشقربون يه چیزی بگیرم ...
احترام :به جای اينكه به فكر خونة زندگي خودشون باشن ...
طاهره :چه چیزی مثالً؟
نگار :شارژم تموم شده ،برم شارژ بخرم ...
81

طاهره :الزم نكرده ،خودم ميگیرم برات بعداً

تذكر به نگار برای نوع پوشش در

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

مقابل نامحرم

سیني را كه در آن لیوانهای شربت را گذاشته است ،به نگار ميدهد.
نگار :الهي قربون اون نگار گفتنت برم ...
طاهره :زود برميگرديا ...
احترام :مادر ،مانتوت رو هم بپوش
نگار :چشم ...

044

بوسیدن روی ماه
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استخراج مقولههای فرعي و اصلي از فیلمهای مورد بررسي
رديف

8

مصاديق

مقولههای فرعی

كار كردن مادر /تهیة غذای سالم برای فرزندان

تأمین نیازهای زيستي

محافظت از فرزندان در برابر خطرات /نگراني برای وضعیت
جسماني فرزندان /نگراني بابت خطرات جنگ
تأكید بر مسئلة احترام به والدين /تأكید بر مسائل تربیتي /تأكید

2

بر واجب بودن سالم
توجه به پیشرفت /توجه به آينده و تشكیل خانواده /ناراحتي
برای از بین رفتن آيندة فرزند
مقید خواندن نماز اول وقت /تأكید بر مسئلة محارم /تأكید بر
مسئلة حجاب

3

نقش اخالقي
توجه به موانع رشد
ايجاد عادات مذهبي

آموزش قرآن در كودكي /آموزش مسائل دينيـمذهبي /توضیح
دربارة آموزههای ديني دربارة ازدواج

مذهبيـارزشي

خواندن نماز شكر /دعا برای عاقبتبهخیری /دادن نذری/

توجه به ارزشهای

راضي بودن به خواست خدا /بياعتقادی به خرافهپرستي

اعتقادی

كمبودهای فیزيكي فرزند /چشمانتظاری

نقش ديني

مهرورزی
نقش عاطفي

صبر و حوصله زياد /داشتن ارتباط دوستانه /بازی كردن با
فرزندان /توجه به مقتضیات سني و نیازهای آنها /نشان دادن

نقش حمايتي

هدايت عملي

تمرين مضامین

دلتنگي و عشق به ديدار /وابستگي مادر و فرزندی /توجه به
4

محافظت

مقولههای اصلی

برقراری ارتباط سالم

راه درست با زبان مادرانه
آموزش شعر /آموزش قاليبافي /تأكید بر مسئلة تحصیل و
1

6

درس خواندن

علمآموزی

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

پاسخدهي درست به

فهمشان

سؤاالت

نقش آموزشي

افتخار به فرزند بهخاطر دفاع از میهن /رضايت قلبي برای
اعزام فرزند به جنگ /احترام به پرچم جمهوری اسالمي ايران/

هويت (تعلق) سیاسي

نقش سیاسي

احترام به پیكر شهید
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با توجه به بررسي صحنههای مرتبط با فیلمهای مورد بحث ،شش نقش برای مادران
شهدای مفقوداالثر در سینمای دفاع مقدس مد نظر قرار گرفته است .براساس نقش حمايتي
مادران مذكور وظیفه داشتند تا كودک خود را تحت حمايت قرار دهند و از او نگهداری
كنند .آنها بهعنوان مراقب ،فرزندان خود را از خطرات دور نگاه ميداشتند ،پرورش ميدادند
و سالمت آنها را حفظ ميكردند .بر اساس نقش اخالقي باور مادران شهدا بر اين بوده
است كه اگر رشد و تقويت حس اخالقي را از جامعة انساني حذف كنیم ،جامعة انساني به
جامعة حیواني تبديل ميشود و اصول اخالقي و انساني جايگاه خود را به درندهخويي
خواهد داد و از ملكات اخالقي ،عواطف انساني ،بشردوستي ،تعاون و همكاری نامونشاني
بر جای نخواهد ماند .براساس نقش ديني نگاه مادران اين گونه است كه اگر فضای خانه
آمیخته با ارزشهای معنوی باشد و والدين نیز ارزشهای الهي و تكالیف ديني را جدی
بگیرند ،فرزندان نیز بهطور غیرمستقیم از اين فضا متأثر ميشوند و عالئق معنوی و ديني در
آنها پرورش مييابد و انسانهای شايستهای ميشوند كه ميتوانند الگويي شايسته برای
نسلهای آتي باشند .مادران بايد زندگي خود و خانواده خود را مذهبي كنند ،آنچنانكه
رفتار و گفتار ،رفتوآمدها ،معاشرتها ،و موضعگیریها همه رنگ مذهب داشته باشند.
براساس نقش عاطفي ارتباط صحیح مادر و روابط سالم آنان با كودكان ،اولین و مهمترين
زمینة رشد و پرورش نونهاالن است .در اين راستا ،مادران كودكان بهويژه در سنین نخستین،
نیازمند ارتباطات عاطفي و پذيرش از جانب ديگران هستند كه برآورده كردن اين نیازها،
موجب بسترسازی آرامش و تعادل رواني و دستیابي به برخي از بالندگيهای رواني
ميشود .آرامش رواني ،امنیت خاطر ،اعتمادبهنفس ،اعتماد به والدين ،الگوگیری در
مهرورزی به ديگران و پیشگیری از انحرافات ،نمونهای از اين امتیازات است .ارتباط
عاطفي با فرزند باعث ميشود كه وی با والدين خويش صمیمي باشد ،به آنان اعتماد كند و
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آنان را پناهگاه خويش در بحرانهای زندگي بداند .بر اساس نقش آموزشي مادر بهعنوان
الگوی عملي و تأثیرگذار ،روی شخصیت و طرز تفكر فرزندان نقش نمادين دارد و رفتار،
كردار و پندار او مستقیماً در فرايند رشد و تكوين ،تعیینكننده است .يادگیری در سنین
كودكي عمیقتر و ريشهدارتر است؛ چراكه ذهن كودک آسوده و بيمشغله از مسائل زندگي
است و قدرت گیرندگي او قویتر است .از منظر نقش سیاسي آشنايي كودک با آداب و
ارزشها و قواعد سیاسي از طرق مختلفي صورت ميگیرد كه بهترين و اولین كانون نهادينه
كردن اين امر ،خانواده و در رأس آن مادران هستند .مادران بهعنوان محور كانون خانواده،
نقش مؤثرتری در تفهیم اين ارزشها و قواعد برای كودكان دارند .مادران در جايگاه افرادی
كه عمدتاً در رأس خانواده قرار ميگیرند و بیشترين ارتباط و تعامل را با فرزندان دارند،
ميتوانند بیشترين تأثیرات را بر جامعه بگذارند؛ مادران بايد كودكان را بهگونهای پرورش
دهند كه شهروندی قانونمند باشند و با نقش سیاسي خود در جامعه آشنا گردند و
نگرشها ،ارزشها و افكار سیاسي خود را شكل دهند.

نتيجهگيری
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
ميتوان از هم متمايز و تفكیک كرد .تحلیل فیلمهای مذكور حاكي از آن است كه
فیلمسازان تالش كردهاند كه از رهیافت بازتابي يا انعكاسي استفاده كنند .آنان درصدد بودند
تا نقش مادران شهدای مفقوداالثر را از دريچة واقعیت بیروني و منطبق با شرايط واقعي
جامعة آن زمان نشان دهند .به بیان ديگر ميتوان اشاره كرد كه در فیلمهای مذكور زبان
بهشكل سادهای بازتابي از معنايي است كه از قبل در جهان خارجي وجود داشته است و
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مطالبي كه توسط دوربین و رسانهها بیان ميشود همان چیزی است كه موجود بوده و مردم
آن را درک ميكردند .يافتههای پژوهش حاكي از آن است كه نقشهای ارائهشده در
فیلمهای مورد بررسي ساختگي ،تصنعي و برساختة ذهن فیلمسازان نبوده است؛ به بیان
ديگر ،بدين گونه نیست كه واقعیت در قالب نقشهای احصاشده در فیلمها با نیت و تعمد
از قبل طراحي و دستكاری شده باشد و بدون اينكه واقعیتي در كار بوده باشد توسط
سازندگان و فیلمسازان مدنظر ،واقعیتي كاذب و تخیلي خلق شود .تالش فیلمهای مذكور
بر آن است كه جايگاه مادران شهدای مفقوداالثر را در زمان و شرايط اجتماعي خاص خود
(زمان جنگ و پس از آن) ترسیم كنند و با توجه به زمان جنگ و بهويژه بعد از آن مادران
را بهعنوان اسوه و الگو در جامعة كنوني معرفي نمايند كه عليرغم شرايط سخت زيست
اجتماعي بهويژه در فضای خانواده و همراهي با فرزندان ،وظايف و انتظارات مشخص خود
را ايفا كردهاند.
با توجه به فیلمهای مورد مطالعه ،بايد اشاره كرد كه براساس جامعهشناسي سینما و با
تأكید بر نظريههای نقش ،جامعه برای هر نقش انتظاراتي را مشخص ميكند و فرد با قرار
گرفتن در هر موقعیت ،عالوهبر اينكه ملزم به تحقق نقشهای مربوط به آن موقعیت است،
بايد انتظاراتي را كه جامعه برای هر نقش تعیین كرده است برآورده سازد و بنا به
حالوهوای هر نقش به زبان آن نقش آگاه باشد .در اين راستا مادران شهدای مفقوداالثر نیز
در دوران جنگ تالش كردهاند در جايگاه مادر نقش خود را در خانواده بهدرستي ايفا كنند.
به بیان ديگر همانگونه كه ايگلي اشاره ميكند نقشهای مادران مذكور جزو نقشهای
جنسیتي هستند كه افراد بر مبنای مؤنث يا مذكر بودنشان به دست آوردهاند و بر مبنای آن
عمل ميكنند .بر اين اساس ،اعضای جامعه توقعات و انتظاراتي را راجعبه رفتارهای
مناسب برای يک فرد دارند كه اين انتظارات اجتماعي بر پاية تعلق افراد به يكي از مقوالت
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مرد يا زن شكل گرفتهاند .اما بايد اشاره كرد كه مادران شهدای مفقوداالثر در فیلمهای
مذكور در غیاب همسر و فرزند خود در خانواده فراتر از نقش مادری عمل و تالش
كردهاند تا حتيالمقدور خألها و كمبودهای مربوط به نقش آنان در خانواده را نیز مرتفع
سازند.
همچنین نقشي كه افراد در خانواده برعهده دارند با گذشت زمان و در شرايط مختلف و
مبتني بر اقتضائات زمان دگرگون ميشود ،اين دگرگوني و انتقال نقشها ممكن است بر
روابط زن و شوهر و حتي فرزندان تأثیر بسزايي بگذارد و روابط آنها را دستخوش تغییر
نمايد .همانگونه كه اشاره شد در اين راستا مادران شهدای مفقوداالثر فیلمهای مورد
بررسي ،اگرچه قبل از اعزام فرزندان خود به جبهه با فقدان همسر خود مواجه بودند و طبعاً
وظايف و نقشهای همسر خود را نیز در خانواده بر عهده داشتند ،اما پس از عدم بازگشت
فرزندان خود و بهعبارتي در غیاب فرزند خود وظايف و نقشهای آنان متعدد شده است و
تالش كردهاند تا اين نقشهای چندگانه را ايفا نمايند .همچنین تحلیل فیلمهای مذكور
حاكي از آن است كه نميتوان برخالف ديدگاههای متفكراني مانند كالینتـون (،)8136
پارسـونز ( )8118و دارندورف ( )8111به نقش مادران شهدای مفقوداالثر صرفاً نگاه
ساختارمند (مبتني بر نظريههای ساختاری نقش) داشت كه نقش آنان صرفاً جنبة جبری و
عیني دارد ،بلكه مناسب با اقتضائات جامعه (مثل جنگ و پیامدهای آن) حوزة نقش و
وظايف مرتبط با آن در نظام اجتماعي تغییر ميكند؛ مانند نقشي كه مادران مذكور در
فیلمهای مطالعهشده از خود نشان ميدهند كه فراتر از نقش مادری عمل ميكنند و تالش
مينمايند تا حدی خألهای همسر خود در زندگي را جبران كنند و حتي در غیاب فرزند
خود عليرغم شرايط دشوار زندگي برای آنان (فقدان همسر و فرزند) وظايف چندگانة
خود را بهدرستي ايفا نمايند .همچنین ميتوان عنوان كرد كه در خصوص ديدگاههايي مانند
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كارسون و فلیک ،ناظر به ديدگاه كنش متقابل ،مادران شهدای مفقوداالثر در جنگ و پس از
آن ،نقشهای خود را از تفسیر ،فهم و ادراک خود دربارة انتظارهای اجتماعي زمانه شكل
ميدادند و تالش ميكردند كه بر اساس شرايط زيست اجتماعي زمان خود نقشهای مد
نظر خانواده را ايفا كنند .به بیان ديگر ،تالش مادران بر آن بوده است كه در يک كنش
متقابل اجتماعي در دوران زندگي خود در جامعه قرار گیرند كه بتوانند در دوران جنگ در
غیاب همسر و بهويژه فرزند خود كنشگر فعال در حوزة خانواده برای خود و ساير فرزندان
باشند و پس از جنگ نیز اين كنشگری اجتماعي را بهصورت مضاعف در زيست جمعي
خانواده به نمايش دربیاورند و اين روحیه را به فرزندان خود انتقال دهند.
در راستای مقالة مذكور پیشنهادهای ذير مطرح ميشود:
 با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث در اين تحقیق و نقش بسزايي كه مادران شهدادر هشت سال دفاع مقدس داشتند ،نمونههايي كه بتوان از آنها استفاده كرد بسیار كم
بوده است و فیلمسازان ما زياد به آنها توجه نكردهاند .شايسته است كه در اين زمینه
محصوالت رسانهای جدی مطرح شود.
 در فیلمهای ساختهشده نیز كه موضوع آنها مادران شهدا هستند بیشتر جنبة صبر وانتظار آنها نشان داده شده است ،درصورتيكه ميتوان از تمام جنبههای زندگي آنها
اعم از تربیت ديني ،اخالقي و  ...استفاده كرد.
 نويسندگان و كارگردانان فیلمها بايد بتوانند مضمونهای برجستهای از نقشهای زناندر دفاع مقدس را كه كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند مد نظر قرار دهند و دربارة آن
اثر هنری تولید كنند تا میزان اثرگذاری بیشتر شود.
 برای اثربخشي بیشتر مضامین برای مخاطب پیشنهاد ميشود كه نمايش اين فیلمها درمدارس ،دانشگاهها و مساجد و  ...صورت بگیرد ،و همزمان با نمايش فیلم از
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تحلیلگران دعوت شود تا بتوان شخصیتهای واقعي و مضامین ارائهشده در فیلم را
نقد و بررسي كرد.
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