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 مسئله بیان
 و شخص ی  زن دگی  هم که است زنان ای اسطوره و انتسابی مختص، عینی، نمادین، نقشی مادرانگی

 ب ه  توج ه  س ازد. برم ی  را جنس یتی  هویت هم و دهدمی قرار خود سیطرۀ تحت را هاآن جتماعیا
 عوامل به وابسته مادرانگی چراکه است، زنان جامعۀ کنونی  بحث مهمترین زنانگی، از پس مادرانگی
 این عامل  ترینمهم و گیردمی خود به متفاوتی خصوصیات اقتصادی؛ و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،
 مسئله این که جایی تا است زنان اجتماعی  شرایط و هانقش در دادهرخ تغییرات انعکاس بازتعریف،

 است اجتماعی لحظۀ این در .شودمی مربوط تاریخ طو  در تبعبه و مدرن جامعۀ در آنان جایگاه به
 عرضه ما به را مضاعف خوانشی مادرانگی، مفهوم بندی صورت با رابطه در سینمایی هایبازنمایی که
 منبع یک سینما دارند، اجتماعی نفوذ و انعکاس ظرفیت هافیلم» اینکه به اعتقاد با بنابراین کند.می

 (.21: 1331 میراپاسکوی،) «است جامعه در مادر به نگرش مورد در اطالعات

 س ینما  ب ه  م ادرانگی،  برساخت  به یافتن دست برای که است این بر سعی حاضر نوشتار در
 اس ت   چگون ه  انق الب،  از پ س  ای ران   ه ای ف یلم  در م ادرانگی  بازنم ایی   اینک ه  .کن یم  وعرج

 انق الب  از پ س  س ینمای  آثار به توجه با مادرانگی بازنمایی  در ایزمینه و مضمونی هایمیانجی
 نظ ری   ای دۀ  م ادرانگی،  ب ودن  زیس تی  ی ا  اجتماعی سر بر نظری مناقشات بحبوبۀ در چیست 
 مختل ف  هایمکان و هازمان در که نیست ثابت مفهوم یک مادرانگی که است ینا حاضر نوشتار

 مختل ف   عوام ل  توسط که فرهنگی است امری مادرانگی بلکه یابد؛ عینیت شدهتثبیت صورتیبه
 است. عوامل این از یکی میان این در نیز سینما و شود؛می برساخت تاریخی   اجتماعی
 راودراد اعظ م  مقال ۀ:  ک رد.  اش اره  زی ر  هایپژوهش به توانمی مادرانه سینمای خصوص در

  بابا  ((191۱191۱))  فساییفسایی  صادقیصادقی  سهیالسهیال مقالۀ ،«ایران سینمای در زن نقش تغییرات» عنوان با (1916)
ماییبازنم ایی «  عنوانعنوان  بابا  ((19361936))  دادجوییدادجویی  نسریننسرین  ۀۀنامنامپایانپایان  ،،«مادریمادری  بابا  فمینیسمفمینیسم  چالشچالش»  عنوانعنوان   زنزن  بازن

  باب ا   ((13311331))  همکارانشهمکارانش  وو  میراپاسکویمیراپاسکوی  ولینولین  ارارکک  ،،«ییبالیوودبالیوود  ددپسنپسنعامهعامه  هایهایفیلمفیلم  رردد  مادرمادر  عنوانعنوانبهبه
سترالیااس ترالیا   سینمایس ینمای   دردر  مادرم ادر   بازنماییبازنمایی»  عنوانعنوان سا درس ا    ا یتنهای ت   دردر  وو  ،،«13111311  تات ا   13661366  هایه ای در ثراث ر   نها  ا

تردخت ر   وو  مادرمادر  ۀۀرابطرابط  بازنماییبازنمایی»  عنوانعنوان  بابا  ((76177617))  ووکاتریناالرمینککاتریناالرمینک سینمایدرس ینمای   دخ سیهروس یه   در   پژوهشپ ژوهش   .«رو
شارهاش اره   مقالهمقاله  ایناین  ویژگیویژگی  پردازد.پردازد.میمی  مادریمادری  زنماییزنماییبابا  انتقادیانتقادی  مطالعۀمطالعۀ  بهبه  راستاراستا  همینهمین  دردر  حاضرحاضر   بهب ه   ا

ندفراین د   دردر  مادرانگیم ادرانگی   دگردیسیدگردیسی عهجامع ه   تاریخیت اریخی   فرای یرانای ران   جام یانجیمی انجی   بهب ه   ا ضۀمفروض ۀ   وو  سینماس ینما   م شیروش ی   مفرو   رو
 است.است.  مادرانگیمادرانگی  برساختبرساخت  وو  اجتماعیاجتماعی  دگرگونیدگرگونی  وو  سینماسینما  تنیدگیتنیدگیدرهمدرهم

 

 نظری چارچوب
 :1913 ه ولمز، ) «شودیم تقسیم افراد بین قدرت آن وسیله به که است مهمی عامل جنیست»
 آموخت ه  جنس یت  اند،جامعه محصو  مرد و زن بین تمایزات نظری مفروضۀ این اساس بر .(72



 ...مادرانگی بحران تا اسطوره همچون مادرانگی از

 

 

23 

 ش ناختی زیس ت  ام ر  یک جنسیت .ماند خواهند باقی همچنان جنسیتی هاینابرابری و شودمی
 هنگفر محصو  جنسیت دیگر، عبارتیبه است. فرهنگی و تاریخی اجتماعی، امری بلکه نیست،

 و فمینیس تی  مختل ف  هایگرایش مناقشۀ مضمون در اساس این بر .است اجتماعی هایمتن و
 .دهندمی تشکیل را مادرانگی بررسی بنیان و پایه که دارد وجود اساسی مقولۀ چندین اجتماعی

 و مف اهیم  توس ط  جوام ع  تم ام  در ک ه  اجتم اعی  و عین ی  است امری مادرانگی دیگر، بیانی به
 بس تر  در را خ ود  هوی ت  و گرددمی تعریف شودمی زدوده آن از یا داده نسبت آن به که صفاتی
 اس ت،  مادرانگی اساسی مقوالت از خود که مادربودگی تکثر گونه بدین .کندمی برساخت جامعه

 مختص ر  بح ث  ب ه  ادام ه  در اس ت.  زن انگی  و م ادرانگی  مفه وم  در نظری بندیمقوله محصو 
 پردازیم.می مادری و گیمادران از هاسازیمفهوم

 

 میانجی مادری  و مادرانگی مادر،
 وج ود  زیتم ا  انگیم ادر  و مادر بین هانیستیفم نظر به جنسیت و جنس مفهوم تمایز اساس بر

 ک ه  زن ی  وج ود  هب   اشزیس تی  نگاه در مادر .نیست زنانگی همان بودگیزن که همانگونه ؛دارد
     اجتم اعی  مفهومی اما انگیمادر شود.می گفته تاس شده فرزند صاحب و دارد باروری قابلیت
 خود اجتماعی ۀحافظ در مادر مفهوم از جامعه که است هاییویژگی تمام شامل و است فرهنگی

 (.176:761۱، 1)گرینلی دارد
 اجتم اعی،  ت اریخی،  فضای در که است ارتباطات از نمودی ،معاصر هایرویکرد در انگیمادر
 ه ای س ازی مفه وم  اجتم اعی  و فرهنگ ی  مطالعات در .است تغییر لقاب نژادی حتی و اقتصادی
 همچ ون  م ادری  کن یم: م ی  اشاره آنها به ادامه در که دارد وجود مادرانگی و مادری از متعددی
 .(1۵۱ -1۵6 :1912تانگ،) مادرانگی بازتولید مسئلۀ و متکثر، مادری غریزه، یا برساخت

 

 غریزه یا برساخت مادرانگی؛
 ج نس  دو میان تفاوت که کندمی پافشاری نکته این بر «جنس دیالکتیک» کتاب رد فایرستون

 فق ط ن ه  زن ان  جن بش  است. جامعه یک در فرهنگ حاصل نوعیبه ،هاآن به وابسته رفتارهای و
 ایمناقش ه  در بلک ه  اس ت،  زن ان  برای برابر هایفرصت و حقوق ۀدربار ملموس ایمبارزه درگیر
 دیگ ر  در اکن ون  اس ت.  ش ده  درگی ر  ه م  مردانگ ی        تلویحا و    انگیزن تعریف سر بر نمادین
 ک رد  پی دا  را «ایدولب ه » سیاس ت  ای ن  پ ای  رد ت وان م ی  ه م  جدی د  اجتم اعی  ه ای جنبش

   (.1۵2-1۵2 :1321)فایرستون،

                                                           
1. Greenlee 
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 آزادس ازی  که رسید نتیجه این به و دارد شناختیزیست أمنش زنان بر ستم که بود معتقد او
 ه ای نقش کردن محو به منوط زنان رهایی او نظر در .است شناختیزیست قالبیان مستلزم زنان

 و س اختارها  و مناس بات  تم امی  بر غلبه و مردان و زنان برای تولیدی و تولیدمثلی ۀشدتفکیک
 و زن ان  هرگ اه  .ان د کرده تقسیم فرودست فرادست/ به را انسانی جامعۀ همواره که است نظراتی
 هاینقش تمامی محو امکان ،نباشند متفاوت ماهیتا هایینقش بازیگر مثلدتولی نمایش در مردان
 «شیردهی و زایمان بارداری،» به زنان بودگیفردوست منشأ او نگاه در شد. خواهد فراهم جنسی
 .(116 :1911 )فریدمن، شودمی «زنان پذیریستم» باعث عوامل این که ایگونهبه گردد؛برمی

 و پ رورش  ظرفی ت  و قابلی ت  طبیعت، که داندمی این در را زنان ستیفرود ۀریش فایرستون
 ض دآزادی  را مادری و غیرانسانی وضعیت را باروری او است. داده قرار او جسم در را جنین رشد
    .(736-731 :1913گمبل، و )هام کندمی ارزیابی زنان

 اجتم اعی  طبق ات  ۀنظری   از الهام با ،جنسیتی کار تقسیم فراگیر ۀپدید تبیین در فایرستون
 گیریشکل موجب مثلتولید شناسی زیست» آن، حسب بر که است داده ارائه اینظریه مارکس،
 متقاب ل  وابس تگی  ن وعی  دیگ ر  بیانی به .(3 :7662 )والز، «است هشد جوامع در جنسی طبقات
 مث ل  ی د تول نظ ر  از ج نس  دو بین تفاوت که است داشته وجود جامعه هر در فرزند و مادر بین

 نهای ت  در اس ت.  ش ده  جوام ع  ش دن  طبق اتی  آغ از  در ک ار  تقسیم اولین به مستقیما  طبیعی،
 ی ک  عن وان به تولیدمثل شناسیزیست از استفاده و حمایت که رسدمی نتیجه این به فایرستون

 زن ان  ب ه  وی ل ذا  .ش ود م ی  زنان سرکوب موجب چراکه است، خطرناک سیاسی لحاظ به ،نهاد
 .کنند کنتر  را خود تولیدمثل که دکنمی توصیه
 عن وان ب ه  را انگیمادر موضوع که بود 1ریچ آدرین مادرانگی، مباحث طیف دیگر سوی در اما
 و ه  افمنیس  ت از بس  یاری ۀدغدغ   ب  ه را م  ادری و ک  رد مط  ر  کت  ابش در واقع  ی ایمس  ئله
 ورزن د می حسد زنان باروری قوای به مردان ریچ نظر در ساخت. مبد  خود دوران پردازاننظریه

 ه راس  و برخوردارن د  زن دگی  آف رینش  ب رای  فردمنحصربه قدرتی از زنان دارند. هراس آن از و
 نش دنی  مه ار  و زمرم و  را زن ان  ب اروری  ق وای  م ردان » که گیردمی سرچشمه جا آن از عمدتا 
 از .دارد نیز را آن بازستاندن قدرت حتما ببخشد جان تواندمی که زنی کنندمی گمان و دانندمی
 م ادی  مبن ایی  گی رد م ی  سرچشمه زنان در زندگی ۀانداز به نیز مرگ که احساس این ریچ نظر
 و «س ازد  مح دود  را م ادران  ق درت  باید» باشد خود دوام خواهان اگر مردساالری بنابراین دارد.
 .(91: 1311 )میراپاسکوی، گرفت قرار حصر در زنانگی گونه بدین

 ه ای موقعی ت  در زن ان  س رکوب  و م ذکر  کنتر  ۀشالود که مادری اجتماعی نهاد بین ریچ
 و آف رین ل ذت  زن ان  ب رای  بساچه که ،انگیمادر ۀتجرب و است، بوده مختلف اجتماعی و سیاسی

                                                           
1. Adrain Rich 
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 ای دئولوژی  کن د، م ی  نقد را آن ریچ که مادری نهاد از بخشی .گذاردمی تمایز است خشبقدرت
 وض ع  فرزندانش ان  و زن ان  بر خود مالکیت تضمین رایب را آن مردان که است ایهسته ۀخانواد
 سازگار هم با مادری ۀتجرب و نهاد که است این دارد وجود زنان برای که ایعمده مشکل اند.کرده

  .کنندمی احساس بیگانه مادری و زایمان بارداری، با را خود اغلب زنان که معنی این به نیستند،
 ب ه  م ادری  است. شده جدا نهاد ۀمنزلبه انگیمادر از تجربه، ۀمنزلبه انگیمادر ریچ کتاب در
 مس تقیم  ط ور هب   و نیست زبان و فرهنگ نظارت تحت و است محصور زن بدن در تجربه، ۀمنزل
 و ه ا ظرفی ت  ۀهم   ک ه  یابدمی اطمینان نهاد، ۀمنزلبه مادری اما است؛ یافتنی دست زنان برای
 و زایم ان  ب ر  م ذکر  کنت ر   او نظ ر  در  ..(22 :1311ی چ، )ر اندمردان کنتر  تحت هاانسان ۀهم

 خ ود،  انگیم ادر  ک ه حالیدر است؛ کرده بد  زنان برای خیزستم بستری به را انگیمادر مادری،
 .(11۱-11۵ :1919 )فریدمن، است مثبت امری

 

 مادرانگی بازتولید
 (1321 چودورو،) «ادریم بازتولید» عنوان تحت دارد کتابی آمریکایی شناسجامعه 1رووچود نانسی
 در مس تقل  شخص یت  عل ت  ک ه  بود معتقد فروید .است فروید ۀنظری از فمینیستی یتفسیرباز که

 ای ن  چ ودورو  کتاب اما «.غبطه» عنوان تحت مفهومی به گرددبرمی زنان بودن احساساتی و مردان
 شخصیت تفاوت زیستی  منشأ ،تحلیل این با و دهدمی ارجاع فرزندان تربیت کار تقسیم به را تمایز
 است. هاتفاوت ایجاد در تربیت تأثیر به معتقد و کشدمی پرسش به را فروید نظریۀ در مردان و زنان
 معتقد ،مردان و زنان در تربیت از حاصل هایتفاوت از رهایی راهبرد بیان در چودرو دلیل، همین به
 بعد دو هر که متعاد  هاییخصیتش» بتوان تا است مرد و زن توسط فرزندان مشترک نگهداری به

 اس ت  این رووچود محوری تز (.127:1919 )مشیرزاده، «دکر تربیت دارند، را احساسات و استقال 
 ک ه  "ایاب ژه  رواب ط " وی ژه به و خانواده روانی هایپویش شناخت درون از جنسیتی شخصیت» که

 .(22 :191۱ )هام، «گیردمی شکل کندمی ایجاد مادرش با کودک
 م  ادر ب  ا ج  نس دو ه  ر کودک  ان پ  ذیری،جامع  ه ۀمرحل   نخس  تین در ،رووچ  ود نظ  ر ههبب  

 پ در،  ب ا  همانندس ازی  ب ا  ش ود م ی  ن اگزیر  پس ر  ادام ه  در ولی کنند،می شخصی همانندسازی
 ک ه  کنندمی تشویق را خود پسران مادران پذیری،جامعه فرایند طی بپذیرد. را مردانه هاینقش
 به متکی که دهند بسط خود در را مردانه هویتی تا کنندمی کمک شانای به و شوند جدا آنان از

 را خ ود  زنان ۀ  ابع اد  ه م  او م ادر،  از پس ر  انفک اک  دش وار  فرایند در .است پدر جایگزین یا پدر
 دختربچ ه  شخصی همانندسازی اما بداند. ارزشکم را زنانگی که آموزدمی هم و کندمی سرکوب

 و یاب د،  ت داوم  آن ب ه  وابسته هاینقش و زنانه هویت یادگیری فرایند تکمیل تا تواندمی ،مادر با

                                                           
1. Nancy Chodorow 
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 پدی د  مردان ی » اس اس،  ای ن  بر کند.می تضمین دختر کنار در مادر حضور را بودن شخصی این
 ک ردن  پ دری  از و کنن د م ی  غیرخ انوادگی  ک ار  جه ان  صرف را خود انرژی بیشتر که آیندمی

 از نگه داری  و پ رورش  ص رف  را خ ود  ان رژی  که آیندمی پدید زنانی نیز و ورزند،می خودداری
 .(91-92 :1332 رو،و)چود «کنندمی فرزندان

 

 متکثر انگیمادر
 م ردم  تم ام  زن دگی   در نیس ت.  یکدست و مشترک ،ثابت امری زنان برای آن ۀتجرب و انگیمادر

 در ار آن و بخش د م ی  خاص ی  محت وای  انگیم ادر  مفه وم  به که دارد وجود مهمی هایشاخص
 ترکیبی و متعدد ایپدیده را زنانگی که مدرنپست هایفمینیست کند.می درگیر نوینی گفتمان

 .کنن د  ایج اد  اتح ادی  ه ا جنبش سایر و هافمینیست ،زنان میان که بودند امیدوار دانستند،می
 ی ک  یلتش ک  ترتیب این به تا ببرند بین از را هویت بر مبتنی اجتماعات انزوای بودند مایل آنان

 کنن د م ی  عنوان مدرنپست هایفمینیست شود. تسهیل ثرؤم سیاسی لحاظ به و فراگیر ائتالف
 اجتم اعی  جایگ اه  ی ا  فرهنگ ی  ه ای ارزش روان ی،  تم ایالت  ۀپای بر مرکزی جنسیتی هویت که

 کند. متمایز مردان از دقتبه را زنان که ندارد وجود مشترک
 یابدمی ساخت اجتماعی نحوبه جنسیت آن ۀواسطبه که فرایندی تحلیل انگیمادر تبیین در
 ب ه  زن ان  س رکوب  ک ه  ش ود می مشاهده فمینیستی هاینوشته از بسیاری در لذا ،است اثرگذار
 اس ت  مادرانگی برساخت از لحظه این در بنابراین .شودمی داده ربط انگیمادر موضوع به جهاتی

 نابرابر برساخت باب در معرفتی سکوت و سرکوب انتقادی، شناسینشانه از گرفتن وام با باید که
 واداشت. گفتن به و کرد افشا را مادرانگی

 

 انتقادی شناسی نشانه شناسی:روش

شانهنش انه   روشِروشِ»»  ازاز  مطالعه،مطالعه،  موردمورد  هایهایفیلمفیلم  معناییِمعناییِ  وو  ایدئولوژیکایدئولوژیک  ساختارهایساختارهای  استنتاجِاستنتاجِ  برایبرای سیِشناس یِ ن   شنا
  هستندهستند  قدرتقدرت  خدمتخدمت  دردر  هموارههمواره  هاهانشانهنشانه  روش،روش،  ایناین  طبقطبق  ایم.ایم.گرفتهگرفته  کمککمک  فیسکفیسک  جانجان  ««انتقادیِانتقادیِ

 فیس ک،  نگ اه  در ش ود. م ی  پنداش ته  ه ا نشانه متقابل  ارتباط  و سازیآشکار با برابر نقد اساسا و
 ی ک  آن واس ازی   و نیس تند  پ ذیرفتنی  س اده  روایتی عنوانبه ای(نشانه )نظام زبانی رخدادهای
 هابرساخت و هابازنمایی تا شودمی سعی ای،نشانه نظام در مفروضه این بر مبتنی است. ضرورت
 اس ت،  ه ا نش انه  چی دمان  محص و   ک ه  بازنمایی از نوع این اما شوند، داده جلوه طبیعی اموری
 آن، تولی د  فراین د   ط ی  ک ه  اس ت  ش ده  رمزگ ذاری  غیرطبیع ی  و عامدانه بلکه نیست؛ طبیعی
 فراین د  ای ن  ه ا نش انه  پ ذیرد. م ی  را داستان هایروایت تمام و شودمی همد  مؤلف با مخاطب
 آن طری ق  از ک ه  دهن د م ی  س امان  ای دئولوژیکی  و اجتم اعی  رمزهای واسطۀبه را سازیپنهان
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 ایرابطه روش، این اساس بر بنابراین (.1۵1:7611)فیسک، شوندمی ساخته اجتماعی هایفاعل
 را ه ا نش انه  و هامتن ساختارها، دارد. وجود ساختارها و شدهگذارینشانه متون  میان دیالکتیکی

   دارند. نقش اجتماعی ساختارهای بازتولید  در نیز هامتن و کنندمی تولید
 فرهن گ  بن ابراین  یاب د. م ی  تبلور معنا برای ایمبارزه شکلبه اعتراض این فرهنگ حوزۀ در
 تثبی ت  واقعی ت  امک ان  شناختی،نشانه مفروضات این طبق است. ایدئولوژیک خصوصیاتی واجد
 ادراک فرهنگ ی  مع انی   ه ای نظ ام  یا زبان طریق از تواندمی فقط واقعیت و ندارد وجود ایشده

 فرهن گ،  از ناش ی  بلک ه  نیس ت،  واقعی ت  ی ا  حقیقت محصو  هرگز آگاهی» (.1۵2شود)همان.
ظرش،نظ رش،   موردمورد  شناسیِشناسیِنشانهنشانه  دردر  فیسکفیسک  بنابراینبنابراین  (.113: 1916 )فیسک، «است تاریخ و جامعه   باب ا   ن
لتدالل ت   متن،م تن،   یکی ک   ایدئولوژیکِایدئولوژیکِ  وو  فنیفنی  اجتماعی،اجتماعی،  زهایزهایرمرم  دادنِدادنِ  قرارقرار  همهم  کنارکنار یدلوژیکِای دلوژیکِ   هایه ای دال   آنآن  ا
 کشد.کشد.میمی  بیرونبیرون  اند،اند،شدهشده  گنجاندهگنجانده  ظرافتظرافت  بابا  آنآن  عمقِعمقِ  دردر  کهکه  رارا  متنمتن

 
 «.انتقادی شناسی نشانه روش» در هاآن با متناظر رمزگان و اجتماعی جهان گانۀسه سطوح  .1 جدول

 سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 
 واقعیت نخست: سطح

 لباس، ظاهر، بر مشتمل اجتماعی: رمزهای
 و سر حرکات گفتار، رفتار، محیط، پردازی، چهره

 غیره. و صدا دست،

 
 

 بازنمایی دوم: سطح

 نورپردازی، دوربین، بر مشتمل فنی: رمزهای
 متعارف رمزهای که صدابرداری و موسیقی تدوین،

 نیز اخیر رمزهای و دهندمی انتقا  را بازنمایی
 ازقبیل: دهندمی شکل را دیگر عناصری بازنمایی
 مکان، و زمان گفتگو، یت،شخص کشمکش، روایت،

 غیره. و آفریناننقش انتخاب
 

 ایدئولوژی سوم: سطح
 مردساالری، فردگرایی، ایدئولوژیک: رمزهای

 داری.سرمایه گرایی، مادی اجتماعی، ۀطبق نژاد،
 

 (.(.1916:1711916:171))  فیسکفیسک  منبع:منبع:
 

ندکنن د   مرتبطم رتبط   آنآن  معنایمعنای  بابا  رارا  نشانهنشانه  یکیک  تاتا  هستندهستند  قراردادیقراردادی  وو  توافقتوافق  هاهاگانگانرمزرمز مزرم ز   ..کن قۀحلق ۀ   ر   حل
کمحک م   وو  استاست  مخاطبمخاطب  وو  متنمتن  آورنده،آورنده،پدیدپدید  میانمیان  واسطواسط ملعام ل   ح ندپیون د   عا نیدرون ی   پیو   راهراه  ازاز  ..دارددارد  رارا  متنم تن   درو
یایدنی ای   آورندۀآورندۀوجودوجودبهبه  معانیِمعانیِ  ازاز  ایایشبکهشبکه  دردر  مختلفمختلف  متونمتون  کهکه  استاست  درونیدرونی  پیوندپیوند  همینهمین گیفرهنگ ی   دن   فرهن
 اعتب ار  بیش ترین  فیس ک،  ه ای بررس ی  در  (.172 :1912  فیسک،فیسک،))  یابندیابندمیمی  پیوندپیوند  رریکدیگیکدیگ  بابا  ما،ما،

 داری س رمایه  هژم ونی  از برآم ده  ای دئولوژیک،  رمزه ای  اس ت.  ای دئولوژیک  رمزگ ان  به مربوط
 دس ت  ای ن  از مسائلی جنسیتی، و ایطبقه هاینابرابری کردن جاجابه با که هستند مردساالرانه

 و ب رد م ی  ن ام  ایدئولوژیک نام با سطح این از فیسک .دهندمی جلوه طبیعی بلکه تاریخی، نه را
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 را خ ود  دروغ ین  ح التی  ب ه  که است پنهان معانی  از سرشار تصویری متن، هر که است معتقد
 یکس ان  همیش ه  ای دئولوژیک،  رمزهای که داشت نظر در باید البته .سازدمی بر واقعیت عنوانبه

 و فرهنگ ی  ه ای زمین ه  ب ه  توج ه  ب ا  آی د، برم ی  نامشان از که گونههمان بلکه شوند،نمی معنی
 شوند.می تفسیر مخاطب، ایدئولوژیک 

 

 مطالعه مورد هایفیلم
 ب دین  ک رد،  اس تفاده  هدفمند گیری نمونه از توانمی کنونی، مطالعۀ نیز و کیفی هایبررسی در

 در ه ایی ف یلم  اس اس،  ای ن  بر .است هدفمند گیری نمونه بر مبتنی انتخاب مقاله این در ترتیب
 مادر باب در غنی اطالعاتی دربردارندۀ تحقیق هایهدف اساس بر که اندشده انتخاب زنان حوزۀ

 زمین ۀ  در را عمی ق  مطالعۀ امکان که مواردی انتخاب  یعنی باشند؛ مادرانگی اصلی مضمون با و
 ه ا نمون ه  بلکه شود،نمی توجه هنمون حجم به حوزه این در .کندمی فراهم پژوهش مورد موضوع
 داش ته  پ ژوهش  م ورد  مسئلۀ تبیین  برای را اطالعات بیشترین که شوند انتخاب ایگونهبه باید

 م ادرانگی؛  س ینمای  ب ین  از پ ژوهش  ای ن  در اس اس،  ای ن  ب ر  (.۵92 :193۵)میرزای ی،  باشند
 «گیالن ه » ،(1922،تبری زی  کم ا  ) «م ادری  مه ر » ،(1921،ح اتمی  عل ی ) «م ادر » ه ای فیلم

 فری دون ) «هستم مادر من» و (1912ا،کیحاتمی ابراهیم) «دعوت» ،(1919اعتماد،بنی )رخشان
 اند.شده انتخاب (1931،جیرانی

 

 ایاسطوره مادرانگی  مادر:
 و کندمی زندگی سالمندان سرای در که است مسنی زن مورد در حاتمی علی ساختۀ مادر فیلم
 اشاتاقیهم مرگ از پس دوشنبۀ آخرین ببیند. را فرزندانش تواندمی هفته هر هایدوشنبه تنها

 هر که فرزندانش کنار و اشخانه در را عمرش پایانی روزهای تا گرددبر خانه به گیردمی تصمیم
 و ان د خ ورده  شکس ت  زن دگی  در ن وعی ب ه  هرک دام  و ندامشغو  خود زندگی به ایگوشه کدام

 مراس م  ب رای  را هم ه  او بگذراند. هستند، مشکالتی دچار خصیش زندگی و همدیگر با درارتباط
 کند.می آغاز را سفر راحت خیا  با و کندمی آماده خود مرگ

 تصویربه اسطوره یک مثابۀبه را ایران جامعۀ در مادرانگی فیلم، ایدئولوژیک رمزگان نخستین
 ه ر  ک ه  مان د می مادری یایی رؤ و کاریزماتیک سیمای به فیلم در ایاسطوره مادرانگی  کشد.می

 برساخت منیرماه زنانگی  برابر در که ایاسطوره مادر یک اندازد؛می تعویق به را اشزنانگی لحظه
 خواه ان  و بمان د  همسرش با خواهدنمی دیگر تجددخواه زنان نمایندۀ عنوانبه منیرماه شود.می
 مردس االری   از هاییسویه به آمیخته همواره ایاسطوره مادرانگی نیست. کودکش آوردن دنیا به

 منی ر م اه  ام ا  و کنن د  تکی ه  نش ان مردا به باید زنان کهجایی است؛ زنان ذهنیت در شدهنهادینه
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 هس تی   ها،نشانه ایدئولوژیک بندی مفصل داند.می خویش شدۀ فروپاشیده زندگی  بانی  را خودش
 دست زنش اینکه از ابراهیممحمد که انگونههم کاهد؛فرومی خانگی کدبانوی به را زنان اجتماعی

 ه ر  ف یلم  نیست. زیرسربه و اهلی مادر یک دیگر زنش چراکه زند،می ن ق زندنمی هایشلباس به
 ک ه  است شدهمقدرازپیش ایهاله مادرانگی که انگار و کشدمی چالش به را مادرانه زنانگی  لحظه

 و ساالریداداشخان پدرساالری، کنار )در فیلم د.دار قرار تاریخی و اجتماعی زمینۀ هر فراسوی
 م ا  ب ه  ایدئولوژیک ایگونهبه هستند(، ایاسطوره مادرانگی ایدئولوژیک وجوه از که ساالریدایی
 را ش ان زن دگی  پ یش  از هس تند،  خ ود  اجتم اعی  زن دگی   رؤیاه ای  دنبا به که زنانی گویدمی

 خوردند. شکست مسیر این در ممحمدابراهی دختران که همانگونه اند؛باخته

 
 «مادر» فیلم ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .۲ جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح

 مستقل، و شاغل زنان زنان، سنتی و اصیل پوشش اجتماعی: رمزهای
 جایگاه آسایشگاه، به روانی بیمارن و دانسالمن خانۀ به سالمندان بردن
 توجه شوهر، با رفتار و زنان مالکیت تأثیر او، آیندۀ در دختر ازدواج مهم
 شخصیتی هایویژگی اساس بر صداها زنان، ویژگی مهمترین خانواده به

 بازنمایی دوم: سطح
 خطی،یک روایت شات، مدیوم و شاتنی صورتبه دوربین فنی: رمزهای
 کاریزماتیک شخصیت ایهام، نماها، کثرت چندروزه، و فیلم رامآ روا 

 نوستالژیک نماهای از سرشار متضاد، هایشخصیت مادر،

 ایدئولوژی سوم: سطح

 و خانه بیان غیرعادی، موجودی عنوانبه مادر نقش ایدئولوژیک: رمزهای
 در بد رفتار بازنمایی تفکیک،غیرقابل و ارگانیک وحدتی صورتبه مادری
 صالحیت و دانهمه مثابۀبه سالخوردگی ایدئولوژی و سالخوردگان قبا 

 ایهسته خانوادۀ نقد فراانسانی،

 
 کش د؛ م ی  تص ویر ب ه  زنان ه  اس اطیر  از امتزاج ی  در را مادرانگی همواره فیلم نشانگانی نظام
 را یت اریخ  رسالت این که اکنون و کندمی همسرش و فرزندان وقف را اشزندگی تمام کهکسی
 پای ان  ب ه  را اشزن دگی  اشخانواده بستر در مرگ هنگام در خواهدمی است رسانده سرانجام به

 ای ن  علی ه  مادرانگی از متفاوتی هایصورت فیلم، در ایاسطوره مادرانگی برساخت برای برساند.
 و ن دارد  داریبی وه  حوص له  دیگ ر  اب راهیم محم د  همسر شوند.می بازنمایی مادربودگی از سیما
 ت ا  هس تند  نزدیک شانپدربزرگ به بیشتر طلعت پسران بگذارند؛ خوش چندصباحی خواهدمی

 ای ن  تم ام  و نیس ت  اشحوص له  اما هست، بچه اتاق االن گویدمی هم جال  همسر شان؛مادران
 و اص یل  م ادرانگی  ب ه  را م ا  ت اریخی  و اجتماعی زمینۀ هر فراسوی فیلم، در زنانگی هایراندن

 و ن دارد  را عادی هایانسان خصوصیات که است کسی اصیل مادر شوند.می رهنمون ایاسطوره
 طبق ات  در م درن  زنانگی  کهدرحالی کند، بزرگ را هایشبچه پرکنشکم غذاهای با دارد توانایی
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 رمانتیس م  تقاب ل  ت رین  ای دئولوژیک  م ادر  ف یلم   ن دارد.  ه ا بچ ه  کردن بزرگ برای مهری مرفه،
 حسرت است، وارتعلیق و آلودغم فیلم فضای کشد.می تصویربه را محورآینده ی زنانگ و مادرانگی

 کند.می نفی را زنانگی  مدرنتیۀ نوع هر گذشته مادرانگی  برای

 

 زنانگی بدون مادرانگی  مادری: مهر
 و اص ال   ک انون  در اجتماعی مددکار عنوانبه که است فهیمی مینا خانم داستان مادری مهر فیلم
 او کن د.  اص ال   را ک انون  ه ای بچه محبت و مهر با دارد سعی و است کار به مشغو  پسران یتترب
 مه دی  ن ام  ب ه  بزهک ار  ه ای پسربچه از یکی کند.می برخورد بزهکار هایبچه با متفاوت ایگونهبه

 آوردن دنی ا  هب   ۀلحظ   نی ز  م ادرش  و داده دست از تصادف اثر بر بوده کامیون ۀرانند که را پدرش
 باشد. او مادر خواهدمی مددکار از و کندنمی قبو  را مادر فوت مهدی اما ،است رفته دنیا از فرزند

 م ادر  پ ذیرد. م ی  صورت مادر خود  غیاب میانجی به همواره فیلم این در مادرانگی برساخت
 در او فق دان  و کندمی تعیین را فرزندان آیندۀ و هاویژگی رفتار، طرز که است بنیادین ایمؤلفه

 آن ب ه  روزنام ه  در مه دی  ک ه  تص ویری  شود.می تلقی فرزندان بزهکاری  و نابهنجاری خانواده،
 ن ورانی  ایچه ره  و س فید  چادر با مادری است؛ ایدئولوژیک مادر همان از تمثیلی شودمی خیره
 نگی،مادرا از مهدی ذهنیت کند.می فرزندش نثار را اشمادرانه مهر لبخند، واسطۀبه همیشه که
 در ک ه  م ادر  از مینیاتوری تابلوی کشد؛می تصویر به مادر سیمای از فیلم که است عینیتی همۀ
 محس وب  مه دی  ب رای  ای دئولوژیک  م ادرانگی  از م أمنی  اس ت،  ش ده  نصب فهیمی خانم خانۀ
 ب ودن  م درن  که انگار و المثنی نه است خوب اصلش چیز همه که گویدمی مهدی پدر شود.می

 اصیل. و طبیعی مادرانگی با تضاد در و است ثنیالم مادرانگی
 مردس االر  جامع ۀ  در سرپرستبی زنان زندگی سخت شرایط فیلم ایدئولوژیک وجوه دیگر از
 خ ود  زن دگی  اخالقی و اقتصادی معیشت برای ندارند پسر فرزند یا همسر که زنانی است. ایرانی
 در اگرچ ه  ف یلم  در ف روش س بزی  م ل ع باشند. مردساالر جامعۀ این در رنجی هر متحمل  باید

 و ض منی  دالت ام ا  اس ت،  سرپرس ت ب ی  زن ان  اجتم اعی  مشکالت از حاکی خود صریح داللت
 بای د  ک ه  هس تند  زن ان  ای ن  همیشه که گویی است؛ زنان اجتماعی  ناتوانی  بیانگر ایدئولوژیکش

 باشند. داشته سرپرست

 غری زی.  مادرانگی و ایاسطوره ادرانگیم دارد: وجود مادرانگی از متفاوت سیمای دو فیلم در
 از و داردمی دوست را اشبچه که است فهیمی خانم مادرانگی همان غریزه دارای و طبیعی مادر
 تصویر به خود ذهن در مادر از که سیمایی و ندارد مادر مهدی اما کند.می نگهداری و مراقبت او
 دلی ل ب ه  مه دی  فرش ته.  همچ ون  ادریم است؛ آرمانشهری و استثنایی مادرانگی یک کشدمی

 را ای دئا   م ادری  هایویژگی آن بنابراین ندارد. خود طبیعی مادر از شناختی هیچ مادر نداشتن
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 الگوبرداری میان این در داند.می خود طبیعی  مادر هایویژگی عنوانبه دارد وجود جامعه در که
 خواس ت  ده د؛ می نشان فهیمی خانم اقات در شدهنصب تابلوی صورتبه را خود خیالی، مادر از

 است. جامعه بطن در ایاسطوره مادر با بیولوژیک مادرانگی تطابق مهدی

 
 «مادری مهر» فیلم ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .9 جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح

 کانون، کودکان پوشش شاغل، زنان پوشش تماعی:اج رمزهای
 و کمبودها بزهکار، های بچه با رفتار تنها، زنان زندگی مشکالت
 فرزند، زندگی بر مادر فقدان تاثیر بزهکاران، زندگی شرایط
 طبیعی مادری زنان، احساسات و مادری ی غریزه بر تاکید

 اجتماعی واقعیت

 بازنمایی دوم: سطح

 بیان برای و شاتنی شات مدیوم صورتبه بیندور فنی: رمزهای
 روا  و خطی یک روایت شات،النگ صورت به روزشبانه حاالت
 و ایاسطوره شخصیت کانون، از فرار روز چند در فیلم آرام

 نمادهای مقابل در مدرن نمادهای ها،شخصیت غیبت خیالی،
 فیلم در بک فالش هایصحنه فقر، و سنتی

 یایدئولوژ سوم: سطح
 مادر، فقدان یا غیاب و بزهکاری پیوند ایدئولوژیک: رمزهای
 غریزۀ همسانی عاطفه، و احساس با انسان عنوانبه مادر تصویر
 خانه در سرپرست عنوانبه مرد داشتن اهمیت بودن، زن و مادری

 

 طبقاتی مادرانگی  دعوت:
 مختل ف  اپی زود  چه ار  از مش خص  ط ور به داستان است. کیاحاتمی ابراهیم ساختۀ دعوت فیلم

 خب ر  ش نیدن » یعن ی  تجرب ه  ی ک  آن اص لی  ه ای شخص یت  از هرکدام که است شده تشکیل
 که است اصلی بخشی دارای داستان این شنوند.می مشترک آزمایشگاه یک سوی از را «بارداری

 جن ین  سقط دربارۀ اپیزودها کلی مضمون کند.می مربوط هم به بیگانه شکلیبه را اپیزودها این
  است. مادری تجربۀ عدم و تجربه و

 و م ادرانگی  از مای ه می ان  اس ت  تق ابلی  ف یلم،  ش ناختی  نش انه  چی دمان  ب ر  ح اکم  فضای
 م ادرانگی   مثاب ۀ ب ه  اجتم اعی  نوین هایموقعیت به زنان ورود که ایگونهبه زنان؛ طلبیاستقال 
 و ناخواس  ته اس ت  ام ری  اپی زود،  ای ن  در م ادری  تجرب ۀ  ش ود. م ی  برس اخت  اض محال  روب ه 
 ب ا  ت ومم  بلک ه  نیس ت،  مادران ه  فط رت  ب ه  بازگش ت  تنهانه مادربودگی زنان، برای برانگیز.نفرت

 اس ت:  ای دئولوژیک  رمزه ای  از دیگر یکی ازدواج، قرارداد به پایبندی است. آشفتگی و اضطراب
 در نهفت ه  لوژیکایدئو بار  گفتی. بله من چیز  همه به یعنی بله گفتی من به عقد سفره سر وقتی
 زن ان  اینک ه  پندارد.می مفروض را مشترک زندگی در مادرانه محصور رسالت هایی،نشانه چنین
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 م ادر  ک ه  ازدواج آین دۀ  ب ه  و بپذیرن د  را شوهر شرایط همۀ باید کنندمی ازدواج مردی با وقتی
 مادر یشاپیشپ زنانه، فطری  دوستیانسان و زنان برای شغلی امنیت نبود کنند. توجه است شدن
 دارد.می محروم اشزنانگی از را

 
 «شیدا» اپیزود ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .۴ جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح
 بچه، به مردان عالقۀ مدرن، زنان پوشش اجتماعی: رمزهای
 در مرد بودن گیرندهتصمیم معروف، هاینانسا زندگی سختی

 بارداری مشخص عالئم به توجه زنان، بارداری مورد

 بازنمایی دوم: سطح
 شات،مدیوم و شاتنی کلوزآپ، صورتبه دوربین فنی: رمزهای
 هایشخصیت خطی،یک روایت هواپیما، داخل از شاتهلی

 فیلم تند و پراکندۀ روا  متضاد،

 ایدئولوژی سوم: سطح
 به معطوف ازدواج مسئولیت به توجه :ایدئولوژیک رمزهای
 زنان در مادری نقش با اجتماعی موقعیت تقابل مادر،

 
 ب رای  ب ااهمیتی  تجرب ۀ  ش دن  مادر و ندارد وجود زنان در شدن مادر غریزۀ شیدا، اپیزود در
 اتف اق  م ردان  ب رای  گ اه یچه   ک ه  است اجباری امری و بیرونی چیزی مادربودگی نیست. زنان
 فرص تی  ی ا  دوره عن وان ب ه  ن ه  زن ان  برای مادربودگی شوند.نمی پدر مردان که انگار و افتدنمی

 براس اس  نیس ت.  دی ر  همیش ه  آن ب رای  ک ه  ش ود م ی  تلق ی  عادی امری مثابۀبه که استثنایی
 زن ان  ب ر  م ردان  س وی  از ک ه  اس ت  ناخواسته ایوظیفه مادرانگی فیلم، در مردساالر هاینشانه

 اپی زود  ای ن  در بارداری برگردانند. روی خود زنانگی از کندمی مجبور را زنان و شودمی تحمیل
 پ دری  عش ق  و اس ت  غری ب  ام ری  مادرانه غریزۀ اپیزود این در شود.می تلقی بیماریشبه یک

 م ادرانگی  همانی این بر داللت غیاب، این پنهان هایسویه که است، شده مادری عشق جایگزین
 زن دگی  ش رایط  بیان فیلم شود.می بازنمایی عشق از تهی مادرانگی بدون زنانگی  و است عشق و

 مض اعف  مردساالری هستند. پرجمعیت هایخانواده حافظ و حامل که است جامعه پایین طبقۀ
 هک   هستند ایمادرانگی پذیرای مردان که است نهفته جایی در ایدئولوژیک هایرمزگان کنه در

 ک ه  گوی د م ی  م ا  ب ه  ف یلم  طبقاتی هاینشانه در نهفته ساختار آورند.می دنیا به پسر شانبرای
 سخت شرایط ندارد. وجود اجتماعی فرآوردۀ یک مثابۀبه پایین طبقۀ زنان برای مادرانگی تجربۀ

 جاآن در طبقات مادرانگی ایدئولوژیک فراز و کندمی محروم مادرانگی تجربۀ از را هاآن زندگانی،
 طبق ات  در زن ان  ب ه  دوباره را مادرانگی که هستند متوسط طبقۀ زنان این که شودمی برساخت
 گردانند.برمی جامعه پایین
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 «سودابه»اپیزود ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .۵ جدول
 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح
 زنان پوشش شهرستانی، زنان پوشش اجتماعی: رمزهای
 وجود مختلف، طبقات در زندگی شرایط تفاوت ثروتمند،

 دوستانهنوع احساسات

 بازنمایی دوم: سطح

 نشان مرموز و خانم خورشید از کلوزآپ دوربین فنی: رمزهای
 و سودابه از شاتمدیوم و شاتنی تصاویر وسیله، این به او دادن

 هایشخصیت ایجاز، فیلم، تند روا  خطی،تک روایت زینا ،
 کاریزماتیک شخصیت متضاد،

 ایدئولوژی سوم: سطح

 بر اقتصادی و اجتماعی شرایط تأثیر ایدئولوژیک: رمزهای
 مادری احساس تقویت زن، در مادری غریزۀ و مادرانه احساس
 زندگی شرایط بیان جامعه، متوسط طبقۀ توسط زن در

 پایین طبقۀ زندگی و پایتخت در هاشهرستانی

 
 برس اخت  مادران ه  غرای ز  و اجتم اعی  ش رایط  تقاب ل  میان ۀ  در م ادرانگی  سودابه، اپیزود در
 اجتماعی_اقتصادی شرایط که کنند تجربه را مادرانگی توانندمی هنگامی زنان که انگار شود.می
 ی ک  از بی ان  ف یلم،  ب ر  ح اکم  ایهنش ان  نظ ام  ای دئولوژیک  رمزگان بدهد. هاآن به را اجازه این

 لح اظ  از ام ا  هستند مادر بیولوژیک لحاظبه اگرچه جامعه پایین طبقات دارد. طبقاتی مادرانگی 
 س ر  پشت با که هستند جامعه باالی طبقات زنان این و ندارند را مادرانگی تجربۀ توان اجتماعی
 بیاورن د.  در فعلی ت  ب ه  را ش ان گیم ادران  ک ه  دارند توان اکنون زیستی و مادی نیازهای نهادن
 اس ت،  مه م  پ ایین  طبقۀ پدران برای فرزند جنسیت که گویندمی ما به فیلم طبقاتی هاینشانه

 لح اظ  ب ه  ای دئولوژیک  نظ ام  هس تند.  ش ان ش وهران  به وابسته زنان طبقه این در که همانگونه
 مثابۀبه فمینیسم پایین طبقات در که آنجا پردازدمی نابرابرانه مادرانگی برساخت به نیز معرفتی

 تنه ا ن ه  ف یلم،  در مادرانگی از چندگانه هایبازنمایی بنابراین شود.می تلقی زنان برای خطر یک
 نف ی  ه م  را م اردان  طبقاتی  جایگاه بلکه کند،می محروم مادرانگی تجربۀ از را پایین طبقۀ زنان
 کن د، م ی  زدای ی طبق ه  و زدای ی جنسیت نگی،مادرا مثابۀبه زنان از فیلم نشانگانی نظام کند.می
 انگ ار  و یازید دست آن به باید هااین همۀ فراسوی که دارد وجود مادرانگی ناب حیات از ایهاله
 تواند.نمی سودابه که

 کشیده تصویر به خانمسیده اپیزود در که است مادرانگی از دیگر سیمایی مذهبی، مادرانگی
 ب رای  همیش ه  زن دگی  در و آورده دنی ا  به فرزند خود دوران در هک مؤمن و معتقد زنی شود؛می
 بازنم ایی  دین ی  ام ری  ک ردن  م ادری  چی ز،  همه رغمبه اینجا در است. کرده مادری هایشبچه
 و ع رف  ب ه  بیشتر مادرانگی از سیما این شود.می همانیاین مادری غریزۀ با مادرانگی و شودمی

 زن دگانی   ی ک  مثاب ۀ ب ه  جامعه جانب از زنان نازایی  که جایی در ویژهبه است، خورده گره قانون
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 در حت ی  جامع ه،  ای ن  در گوی د م ی  م ا  به فیلم بر مسلط ایدئولوژیک نظام شود.می تلقی ناکام
 ک ه  انگار است، پدر به متعلق کودک هم باز گیرد،می خود فرزند سقط به تصمیم مادر که زمانی
 کند.می ظهور زنانگی تاریخ پایان در پدرانگی غیاب برساختی، هایتقابل این بحبوبۀ در

 
 «خانم سیده»اپیزود ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .۶ جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح

 بودن متفاوت ایرانیان، برای آبرو اهمیت اجتماعی: رمزهای
 به مردان توجهیبی مردان، و زنان نظر از آبروییبی ایمعن
 زنان وابستگی ایرانی، سنتی و معتقد زنان پوشش مردم، حرف
 در بچه جنسیت اهمیت ایرانیان، رفتن زیارت شوهر، به سنتی

 ایرانیان،

 بازنمایی دوم: سطح
 خانم،سیده از کلوزآپ و شاتنی دوربین نمای فنی: رمزهای
 ساالریستاره متضاد، هایشخصیت ایهام، خطی،تک روایت

 ایدئولوژی سوم: سطح
 اتفاق کردن دینی مادری، و دین پیوند ایدئولوژیک: رمزهای

 گناه و معصیت مثابۀبه جنین سقط مادرانگی،

 
 «بهار» اپیزود ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .۷ جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح
 برای عاملی زنان نازایی  موقت، ازدواج اجتماعی: رمزهای

 هاخانواده در خیانت زنان، پوشش طالق،

 بازنمایی دوم: سطح
 و رفتارها فیلم، تند ریتم خطی،تک روایت فنی: رمزهای

 شخصیتی تضاد شخصیتی، دورویی اروتیک، گفتارهای

 ایدئولوژی :سوم سطح
 ترینمهم عنوانبه مادری تجربۀ اهمیت ایدئولوژیک: رمزهای

 از حاصل فرزندان زندگی شرایط و موقت ازدواج نقد زن، نیاز
 زناشویی. زندگی بر آن تأثیر و جامعه در شدن مادر اهمیت آن،

 
 تص ویر  ب ه  نش د  داربچ ه  فراس وی  را م ادرانگی  که است فیلم در دیگری اپیزود بهار، نامادرانگی 

 را زن انگی  تجرب ۀ  چراک ه  کن د،  تجرب ه  را مادرانگی تواندمی که انگار و شودنمی داربچه بهار کشد.می
 م ادرانگی  ب ا  همس و  را زن انگی  دوب اره  به ار،  نام ادرانگی   برس اخت  ب ر  مسلط ایدئولوژیک نظام دارد.
 ن دارد  مس تقیم  پیون د  طبیع ی  م ادر  ب ا  که مادرانگی غریزۀ مثابۀبه زنانگی اپیزود، این در سازد.برمی

 به ار  کن د.  تجرب ه  را م ادرانگی  بای د  و تواندمی اما شود،نمی داربچه و است زن بهار شود.می بازنمایی
 )لق ا   ب ودن  م ادر  نهای ت  در توان د م ی  و کن د م ی  تجربه اشمادربودگی غیاب واسطۀبه را مادرانگی
 ش ود؛ م ی  تلقی مصنوعی مادرانگی یک مردان برای بودگیمادر از نوع این اما کند، تجربه را مصنوعی(

 گذراند.می سر از را مادربودگی تمنای همچنان اشجامعه و همسر خاطر رضایت برای بهار اما و
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 «افسانه» اپیزود ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .1 جدول
 ويزيونیتل يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح
 لقا  از حاصل فرزندآوری تأثیر اجتماعی: رمزهای

 خیانت مصنوعی،

 بازنمایی دوم: سطح
 و شاتمدیوم شات،نی صورتبه دوربین فنی: رمزهای

 فیلم، پراکندۀ و آشفته روا  فیلم، چندخطی روایت کلوزآپ،
 شخصیتی دورویی ساالری،ستاره فیلم، تند ریتم

 ایدئولوژی :سوم سطح
 و نازایی هنگام به مصنوعی لقا  ایدئولوژیک: رمزهای

 مادرانگی و مادری بودن ذاتی با تقابل

 
 ای ن  در مادر شود. داده پیوند مادری غریزۀ با طبیعی مادر است شده سعی افسانه اپیزود در
 فرزن د  ویآرز در خود و است داده یاری شدن مادر برای را زیادی افراد که است شخصی اپیزود
 مادری تجربۀ اینجا در مادر داند.می خود وظیفۀ ترینمهم را شدن مادر و کندمی زندگی داشتن

 را شوهرش دارد قصد و کندمی تلقی شوهر مقابل در ایوظیفه عنوانبه و همسر رضایت برای را
 و اس ت  ک رده  زندگی خود نازایی  با هاسا  که است شخصیتی فیلم این در مادر کند. خوشحا 
 تنه ا  را فرزن د  نداشتن که است کسی مادر اپیزود این در است. خوشایند بسیار او برای بارداری

 داند.می خود زندگی خأل
 تجرب ۀ  ب ر  مس لط  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط تأثیر فیلم، در مادرانگی کلی نمای
 و اجتم اعی  رون ی، بی ام ری  بلک ه  نیس ت،  غری زی  ام ری  مادری تجربۀ است. جامعه در مادری
 از انتقادی هاییسویه است تالش در اگرچه فیلم در ایدئولوژیک و نشانگانی نظام است. فرهنگی
 م ادرانگی  ک ردن  طبق اتی  ب ا  نماه ا  ای ن  فراس وی  در اما بکشد، تصویربه را مادرانگی برساخت

 طبق ۀ  زن ان  هک   انگ ار  ب رد. می حصر و حاشیه به را مادرانگی برساخت خود  مضاعف، ایگونهبه
 متوس ط  طبق ۀ  زن ان  ای ن  و هس تند  شانفرزندان سقط به ناچار شانمادربودگی وجود با کارگر
 از اینش انه  را ش دن  دارفرزند بهار بیاموزند. فقیر زنان این به را مادرانگی باید که هستند شهری
 النگوه ایش  از ک ه  دان د م ی  خ ونی  لختۀ را بچه هم سودابه دیگر جایی در و داندمی خدا سوی
 است. تراهمیتکم

 

 مردساالرانه مادرانگی  گیالنه:
 و پسر همراه به گیالنهننه .دارد جبهه به جوان نیروهای اعزام و جنگ اوایل به نگاهی گیالنه فیلم
  ترینترینمهممهم .گذرانندمی را دشواری زندگی تهران، هایبمباران در و جنگ کوران در جوانش دختر
عثباع ث   مادرانگیمادرانگی  غریزۀغریزۀ  کهکه  زنانیزنانی  است؛است؛  مادرانگیمادرانگی  یکیک  رنجرنج  وو  درددرد  بیانبیان  فیلم،فیلم،  ایدئولوژیکایدئولوژیک  رمزرمز   شدهش ده   با
  بهبه  هاهاآنآن  رسیدنرسیدن  وو  فرزندانفرزندان  کردنکردن  خوشبختخوشبخت  دنبا دنبا بهبه  وو  نیاندیشندنیاندیشند  خودخود  بهبه  ایایلحظهلحظه  حتیحتی  کهکه  استاست
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  تمامتمام  بایدباید  مادرمادر  کهکه  سازدسازدبرمیبرمی  رارا  اندیشهاندیشه  ایناین  فیلمفیلم  ایدئولوژیکایدئولوژیک  رمزگانرمزگان  باشند.باشند.  شانشانآرزوهایآرزوهای  وو  آما آما 
بتشمحب تش   هاه ا آنآن  بهب ه   وو  کندکند  تلقیتلقی  خویشخویش  فرزندفرزند  همچونهمچون  رارا  جهانجهان  هایهایبچهبچه نیارزان ی   رارا  مح   فیلمف یلم   بدارد.ب دارد.   ارزا

هرمه ر   کردنک ردن   وارهوارهبتبت  حا حا   دردر  اشاشهمدالنههمدالنه  هایهاینشانهنشانه  فراسویفراسوی بۀمثاب ۀ بهب ه   مادریم ادری   م صیتخصوص یت   یکی ک   مثا   خصو
نایمعن ای   هیچهیچ  زنانگیزنانگی  فیلمفیلم  ایناین  دردر  است.است.  فطریفطری  وو  شدهشدهتعیینتعیینازپیشازپیش کهچراک ه   ندارد،ن دارد،   بارزیب ارزی   مع ندۀآین دۀ   چرا   آی

ستینیس تی   سویسویبهبه  رارا  زنانهزنانه  عاملیتعاملیت  لحظهلحظه  هرهر  فیلمفیلم  وو  تتاساس  فرزندفرزند  آیندۀآیندۀ  بهبه  منوطمنوط  مادرانگیمادرانگی ند.ران د. میم ی   نی   را
  دردر  ویژهویژهبهبه  پسرانپسران  بهبه  مادرانهمادرانه  مهرمهر  دردر  نهفتهنهفته  مردساالریِمردساالریِ  فیلمفیلم  ایناین  ایدئولوژیکایدئولوژیک  رمزگانرمزگان  ازاز  دیگردیگر  یکییکی

 هستند.هستند.  آنآن  نیازمندنیازمند  زندگیزندگی  ادامۀادامۀ  برایبرای  هموارههمواره  دخترشدخترش  وو  گیالنهگیالنه  کهکه  مأمنیمأمنی  است؛است؛  روستاییروستایی  مناطقمناطق

 
 «گیالنه» فیلم ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و یاجتماع جهان سطوح .3 جدول

 جهانی سطوح
 اجتماعی

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان

 :نخست سطح
 واقعیت

 تلفات کشور، شما  زنان پوشش اجتماعی: رمزهای
 اهمیت جوانان، اعتیاد ها،انسان برای جنگ از حاصل
 رفتار نحوۀ ایرانی، خانوادۀ و مرد برای رفتن سربازی
 برای آینده و ازدواج رجوع، ارباب و بیماران با بیمارستان

 مهاجرت تبعات ایرانی، جامعۀ در مادری معنای معلو ، افراد
 شهری و روستایی دختران توقعات شهر، به روستا از

 بازنمایی دوم: سطح

 از شاتنی  شاتمدیوم صورت به دوربین فنی: رمزهای
 جهشی و آرام روا  گیالنه، خانۀ از شاتبیگ و هاشخصیت
 غایب، هایشخصیت ایهام، فیلم، خطی دو روایت فیلم،

 متضاد هایشخصیت

 سوم: سطح
 ایدئولوژی

 هایدوران فراز بر مادری تصویر ایدئولوژیک: رمزهای
 فرهنگ در دوستی پسر ای( اسطوره )مادر جنگ و صلح

 در مردساالری ایرانی، خانوادۀ در مادر جایگاه روستایی،
 جنگ نقد ایرانی، جامعۀ

 
سطورهاس طوره   وو  ایدئا ایدئا   مادرمادر  یکیک  ازاز  برساختیبرساختی  فیلمفیلم  ایناین  دردر  مادرانگیمادرانگی ست.اس ت.   ایایا ضاعفمض اعف   مادرم ادر   یکی ک   ا   م

ندگیزن دگی   یکی ک   بهب ه   معلولشمعلولش  فرزندفرزند  بازگشتبازگشت  خواهانخواهان  هموارههمواره  کهکه  پایینپایین  طبقۀطبقۀ  روستاییِروستاییِ  رنجوررنجور   عادیع ادی   ز
نیعن ی یی  فیلم،ف یلم،   دومدوم  اپیزوداپیزود  برایبرای  سازیسازیزمینهزمینه  او او   اپیزوداپیزود  دردر  وو  استاست  اپیزودیکاپیزودیک  فیلمفیلم  است.است.   مادرانگیم ادرانگی   ع
  هرگونههرگونه  ازاز  دوردور  بهبه  اشاشزندگیزندگی  مسیرمسیر  اشاشبچهبچه  آوردنآوردن  دنیادنیا  بهبه  بابا  کهکه  مادریمادری  شود؛شود؛میمی  ریزیریزیطر طر   غریزیغریزی
شترپیش تر   هاه ا سا س ا    پدرپدر  مرگمرگ  شود.شود.میمی  تعیینتعیین  زنانگیزنانگی چههرچ ه   پی شتربیش تر هر ندگیزن دگی   ازاز  بی قدستق دس   ز نهگون ه ت   مادر،م ادر،   گو
مۀهم ۀ   شدنش،ش دنش،   مادرمادر  بابا  زنانگیزنانگی  کهکه  انگارانگار  کند.کند.میمی  زداییزداییجامعهجامعه تهباخت ه   رارا  خودخ ود   هایه ای صورتص ورت   ه نجرن ج   وو  باخ   ر

  شکافشکاف  هموارههمواره  کهکه  استاست  ایایچهرهچهرهیگانهیگانه  اتوبوس(اتوبوس(  داخلداخل  مسافرمسافر  رزمندۀرزمندۀ  صورتصورت  کردنکردن  )پاک)پاک  مادرانگیمادرانگی
یدئولوژیکِای دئولوژیکِ   صورتِصورتِ  کند.کند.میمی  پرپر  رارا  زناگیزناگی  وو  مادرانگیمادرانگی  میانمیان گریدیگ ری   ا فیلمدرف یلم   مادرانگیم ادرانگی   ازاز  دی یدارپدی دار   در   پد
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شدنباش د   پدرشپ درش   اگراگر  گویدگویدمیمی  شودشود  اتوبوساتوبوس  سوارسوار  خواهدخواهدمیمی  کهکه  هنگامیهنگامی  مادرمادر  کهکه  جاییجاییآنآن  شود؛شود؛میمی   نبا
ساالریمردس االری   یکی ک   بربر  مبتنیمبتنی  ایدئولوژیکِایدئولوژیکِ  هایهایداللتداللت  نهایتنهایت  ایناین  وو  باشدباشد  همهم  اواو  خواهمخواهممیمینن ضاعفمض اعف   مرد   م

هدخواه د میم ی   رارا  بچهبچه  شوهر،شوهر،  وجودوجود  صورتصورت  دردر  کهکه  پروردهپروردهنازناز  مادرانگیِمادرانگیِ  ازاز  دیگردیگر  ایایچهرهچهره  است.است. ماام ا   خوا   دردر  ا
  منتظرمنتظر  خانهخانه  دردر  همچنانهمچنان  جنگجنگ  هنگامهنگام  کهکه  جاجاآنآن  نباشد،نباشد،  همهم  بچهبچه  دهددهدمیمی  ترجیحترجیح  شوهرشوهر  نبودنبود  صورتصورت

  شوهرشش وهرش   مرگمرگ  ازاز  بعدبعد  کهکه  استاست  فیلمفیلم  دردر  شناختیشناختینشانهنشانه  ایایمناقشهمناقشه  دردر  گیالنهگیالنه  امااما  ماند.ماند.میمی  شوهرششوهرش
شتبازگش ت   منتظرمنتظر  همچنانهمچنان  وو  کندکندمیمی  فرزندانشفرزندانش  وقفوقف  رارا  اشاشزندگیزندگی  تمامتمام سرشپس رش   بازگ نگجن گ   ازاز  پ ست؛اس ت؛   ج   ا

 دارد.دارد.میمی  نگهنگه  تعلیقتعلیق  دردر  همچنانهمچنان  رارا  مخاطبمخاطب  مردساالرانه،مردساالرانه،  هایهایهژمونیهژمونی  بابا  فیلمفیلم  کهکه  انتظاریانتظاری

 

 طردشده نگی مادرا هستم: مادر من
تردخت ر   برایب رای   کهکه  حوادثیحوادثی  میانمیان  ایناین  دردر  ..استاست  فروپاشیفروپاشیدرحا درحا   مرفهمرفه  خانوادهخانواده  دودو  زندگیزندگی  دربارۀدربارۀ  فیلمفیلم   دخ
سیاریبس یاری   شدنش دن   برمالب رمال   سببسبب  دهد،دهد،میمی  رخرخ  ((کوثریکوثری  بارانباران))  دارددارد  سا سا   نوزدهنوزده  کهکه  هاهاخانوادهخانواده  ازاز  یکییکی   ازاز  ب

  خودخود  ادگیادگیخانوخانو  دوستدوست  توسطتوسط  داستانداستان  سالۀسالۀ  نوزدهنوزده  دختردختر  آواآوا  ..شودشودمیمی  قصهقصه  هایهایآدمآدم  زندگیزندگی  رازهایرازهای
ندزن د میم ی   سعیدسعید  قتلقتل  بهبه  دستدست  اواو  ازاز  گرفتنگرفتن  انتقامانتقام  برایبرای  وو  میگیردمیگیرد  قرارقرار  تجاوزتجاوز  موردمورد  سعیدسعید  نامنام  بهبه   دردر  ..ز

ندکن د میم ی   اعترافاعتراف  آواآوا  نهایتاًنهایتاً  امااما  ..گیردگیردمیمی  عهدهعهده  بربر  رارا  قتلقتل  آواآوا  مادرمادر  ناهیدناهید  حینحین  همینهمین   سعیدس عید   ازاز  کهک ه   ک
یدناهی د   کند.کند.میمی  اعترافاعتراف  اواو  قتلقتل  بهبه  وو  استاست  حاملهحامله ملعام ل   ندگین دگی زز  دردر  کهک ه   سیمینس یمین   وو  شودش ود میم ی   آزادآزاد  ناه   عا

نددان د میمی  آوا،آوا،  پدرپدر  نادر،نادر،  رارا  خودخود  شکستشکست ستدرخواس ت   دا صاصقص اص   درخوا ندکن د میم ی   ق گاهدادگ اه   وو  ک صاصقص اص   داد یدتأیی د   رارا  ق   تأی
ثراث ر   دردر  آواآوا  امااما  خواهدخواهدمیمی  قصاصقصاص  مقابلمقابل  دردر  رارا  سعیدسعید  بچۀبچۀ  سیمینسیمین  کند.کند.میمی شارفش ار   ا صبیعص بی   ف چهبچ ه   ع   ازاز  رارا  ب

 شود.شود.میمی  قصاصقصاص  نهایتنهایت  دردر  وو  دهددهدمیمی  دستدست
لز تزل ز    فیلم،فیلم،  دردر  ایدئولوژیکایدئولوژیک  رمزرمز  ترینترینروشنروشن ستههس ته   وادۀوادۀخانخ ان   کانونک انون   تز شیِفروپاش یِ   وو  ایایه   خانوادۀخ انوادۀ   فروپا

مینم ی   بسندهبسنده  طبیعیطبیعی  مادرانگیِمادرانگیِ  یکیک  بهبه  زنانزنان  کهکه  جاییجایی  است؛است؛  سنتیسنتی ند.کنن د. ن ستگیریِدس تگیریِ   کن   آواآوا  وو  پدرامپ درام   د
عۀجامع ۀ   سویسوی  ازاز  دختراندختران  مضاعفمضاعف  طردشدگیِطردشدگیِ  تبعتبعبهبه  وو  جوانانجوانان  زندگیزندگی  شرایطشرایط  بیانگربیانگر  پلیس،پلیس،  توسطتوسط   جام

صوصخص وص   رردد  مردمم ردم   ذهنیتِذهنیتِ  همچنینهمچنین  وو  شناسنامهشناسنامهبیبی  هایهایبچهبچه  وجودوجود  است.است.  مردساالرمردساالر ینای ن   خ یدۀپدی دۀ   ا   پد
یلتمای ل   شود.ش ود. میم ی   کشیدهکشیده  تصویرتصویر  بهبه  فیلمفیلم  ایناین  دردر  باربار  نخستیننخستین  برایبرای  نوظهور،نوظهور، گهنگ ه   برایب رای   سیمینس یمین   تما   ن
 است.است.  شانشانشوهرانشوهران  کارانۀکارانۀخیانتخیانت  رفتاررفتار  بهبه  زنانزنان  واکنشواکنش  بازنمایانگربازنمایانگر  سعید،سعید،  بچۀبچۀ  داشتنداشتن
  نِنِشدش د   دارداربچهبچه  اهمیتاهمیت  است.است.  مادربودگیمادربودگی  بهبه  منوطمنوط  فیلمفیلم  ایناین  دردر  زنانگیزنانگی  ایدئولوژیکیِایدئولوژیکیِ  برساختِبرساختِ  کلکل

ندندارن د   رارا  مادربودگیمادربودگی  تواناییِتواناییِ  کهکه  زنانیزنانی  اینکهاینکه  بربر  استاست  بیانیبیانی  ایرانیایرانی  خانوادۀخانوادۀ  دردر  مردهامردها  برایبرای  زنزن   گوییگ ویی   ندار
شیدنکش یدن   چالشچالش  بهبه  شوند.شوند.نمینمی  شناختهشناختهبازباز  کاملکامل  انسانانسان  یکیک  مثابۀمثابۀبهبه ستقال اس تقال    وو  خواهیخ واهی آزادیآزادی  ک بیِطلب یِ ا   طل

ماعیاجتم اعی   وو  دهدهکرکرتحصیلتحصیل  مدرن،مدرن،  زنانزنان  کهکه  انگارانگار  هستند.هستند.  فیلمفیلم  دردر  ایدئولوژیکایدئولوژیک  وجوهوجوه  دیگردیگر  ازاز  زنانزنان   کهک ه   اجت
ستهخواس ته   ازاز  گذشتنگذشتن  بهبه  حاضرحاضر  کنند،کنند،میمی  استقال استقال   احساساحساس  زندگیزندگی  دردر  وو  هستندهستند  شاغلشاغل   دردر  خودخ ود   هایه ای خوا
ماییبازنم ایی   خانوادهخانواده  فروپاشیفروپاشی  بانیِبانیِ  وو  نیستندنیستند  خانوادهخانواده  مقابلمقابل نانگی،زن انگی،   شوند.ش وند. میم ی   بازن سویفراس وی   ز   مادربودگیِم ادربودگیِ   فرا
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  کهک ه   مادرانیمادرانی  آوایآوای  مانندمانندهه  شود؛شود؛میمی  مدفونمدفون  دمدم  هرهر  هاهانشانهنشانه  ایدئولوژیکِایدئولوژیکِ  گاهگاهگرهگره  دردر  کهکه  انگارانگار  بیولوژیکبیولوژیک
 بپوشند.بپوشند.  چادرچادر  همهم  زندانزندان  دردر  دامنیدامنیپاکپاک  برایبرای  وو  کنندکنند  سکوتسکوت  آبروآبرو  خاطرخاطربهبه  بایدباید

 
 «مادرهستم من» فیلم ايدئولوژيک و فنی اجتماعی، رمزهای و اجتماعی جهان سطوح .1۱ جدول

 تلويزيونی يا سینمايی متون رمزگان اجتماعی جهانی سطوح

 واقعیت :نخست سطح
 در زنان پوشیدن لباس طرز ایران، در قصاص عی:اجتما رمزهای
 خانوادۀ در وفاداری و خیانت اهمیت مختلف، سنین و باال طبقات
 کاریپنهان و فرزندان پناهی بی بر والدین جدایی تأثیر ایرانی،

 بازنمایی دوم: سطح
 و شاتنی دوربین آوا، و نادر صورت از کلوزآپ دوربین فنی: رمزهای
 روای سوی از پراکنده و غیرخطی روایت فعالیت، مهنگا شاتمدیوم

 شخصیتی دورویی نماها، کثرت فیلم، تند ریتم داستان،

 ایدئولوژی سوم: سطح

 در آشفتگی متوسط، طبقۀ و ایهسته خانوادۀ نقد ایدئولوژیک: رمزهای
 نقد زنان، ذاتی ویژگی عنوانبه زنانه حسادت فرزندان، تربیت
 را زنانه تربیت و مادری شاغل زن اینکه و کثرمت مادرانگی ایدئولوژیک

 فرزندان آیندۀ بر خانواده و مادر حضور یا و فقدان دهد،می دست از

 
  کهکه  مادریمادری  داد:داد:  توضیحتوضیح  زنانگیزنانگی  بابا  رابطهرابطه  دردر  رارا  مادرانگیمادرانگی  برساختِبرساختِ  ازاز  صورتصورت  سهسه  توانتوانمیمی  فیلمفیلم  دردر
ست؛اس ت؛   ناتوانناتوان  خودخود  کارکار  انجامانجام  دردر  نقشینقشی  تعارضتعارض  دلیلدلیلبهبه  امااما  است،است،  خودخود  نقشنقش  ایفایایفای  خواهانخواهان   مادریم ادری   ا

عداماع دام   کهکه  مادریمادری  وو  کند؛کند؛میمی  نفینفی  رارا  اشاشمادربودگیِمادربودگیِ  ازدواجازدواج  ازاز  خارجخارج  عاشقانۀعاشقانۀ  روابطروابط  کهکه   وو  شودش ود میم ی   ا
 ش ود. م ی  برس اخت  همسرانگی با همسو زنانگی فیلم این در  ندارد.ندارد.  رارا  شدنشدن  مادرمادر  تجربۀتجربۀ  گاهگاههیچهیچ

 به شود؛می کشیده تصویربه مدرن مادری  نقش آشفتگی  صورتبه آغاز در فیلم این در مادرانگی
 در م ادران  رؤیاه ای  و مطالبات کشد.می چالش به زنان در را مادرانگی غریزۀ وجود که ایگونه
تل،قت ل،   بابا  مادرمادر  مواجهۀمواجهۀ  امااما نیست. مشخص و متداو  امری ایدئولوژیک نظر از فیلم، این   فداکاریف داکاری   ق

  مادرانگیمادرانگی  اجتماعیاجتماعی  هستیهستی  انگی،انگی،مادرمادر  غریزۀغریزۀ  واسطۀواسطۀبهبه  کهکه  استاست  زنانهزنانه  بیولوژیبیولوژی  بابا  آنآن  نسبتنسبت  وو  مادرانهمادرانه
  ازاز  دوبارهدوباره  سیمین،سیمین،  سنگدلیِسنگدلیِ  احساساحساس  برابربرابر  دردر  ناهیدناهید  مادرمادر  کهکه  جاجاآنآن  شود؛شود؛میمی  نفینفی  مضاعفمضاعف  ایایگونهگونهبهبه
 دیگ ر  از مفقوده، حلقۀ یک عنوانبه زنان نازایی  .شودشودمیمی  برساختبرساخت  بیولوژیکبیولوژیک  مادرمادر  یکیک  مثابۀمثابۀبهبه  نونو

 از فق دانی  ش ود؛ م ی  بازنمایی زنانه تحساد شکلبه که است فیلم بر حاکم ایدئولوژیک رمزگان
 این در مادرانگی کند.می طرد ترمضاعف ایگونهبه ایران مردساالر جامعۀ در را زنان که مادرانگی

 مادر ندارند؛ شناسنامه شانکودکان که زنانی چراکه شود،می برساخته نهادی مادرانگی یک فیلم
 داربچ ه  م رد  ی ک  ب ا  رس می  ازدواج ب ا  ک ه  ندهست مادرانگی حامل زنانی بلکه شوندنمی تلقی
 از مح روم  باش د،  نداش ته  را غریزی مادرانگی مهر خود بر که ایزنانگی دیگر بیانی به شوند.می

 ماند.می باقی طردشدگی در اجتماعی لحاظ به همچنان مادرانگی تجربه
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 ساختاری هایتقابل میان در مادرانگی اجتماعی  هستی  گیری:نتیجه
 اس ت  آورده دنی ا  به مرد یک با رسمی ازدواج با را فرزندی که زنی عنوانبه مادر منتخب ثارآ در
 م ادری  ناخواس ته  یا خواسته که است زنی هافیلم این در مادر دارد. وجود زمینه پیش عنوانبه

 اص ل  ت رین مه م  عن وان ب ه  بیولوژی ک  مادر یا طبیعی مادر بنابراین کند.می تجربه را بیولوژیک
 تأیی د  و رس می  ازدواج طری ق  از مادری اهمیت است. حاکم مادری هایگفتمان بر یدئولوژیکا

 حاکم مادری غریزۀ وجود و مادری تجربۀ بر اصل ترینمهم عنوانبه دولتی نهادهای توسط فرزند
 هایفیلم در زن که است شده باعث زنان زندگی در مهم نقصی عنوانبه نازایی بودن مطر  است.
 داده نش ان  کن د  کام ل  و تثبی ت  شدن مادر با را خود هویت باید که موجودی عنوانبه ،مادری
 یک ی  زناش ویی  زن دگی  در داش تن  فرزند به تمایل و ایرانی مردهای برای فرزندان اهمیت شود.
 در م ادر  دان د. می شدن مادر را زنان وظیفۀ ترینخطیر که است ایدئولوژیکی هایسویه از دیگر
 زن ی  و است شده داده نشان مقدس مفهومی مادر یعنی است؛ غیرجنسی زنانگی رایدا آثار این
 در کند. فراموش را شدنشمادر ازپیش زنانگی باید کشدمی دوش به را برچسب یا مفهوم این که

 ج ای  ب ه  م ادری  غریزۀ جایگزینی است. شده زمینی عشق جایگزین آشکارا مادرانه عشق اینجا
 است. ایرانی مادری ویژگی ترینمهم عنوانبه اروتیک یرفتارها و جنسی غریزۀ
 برخ وردار  ای دئولوژیک  و ای دئا   م ادر  ی ک  کام ل  خصوصیات از مادرانگی ،«مادر» فیلم در
 ص بورانه  رفتارهای معصوم، ظاهری با است ایرانی سنتی  و اصیل زن یک مادرانگی، چهرۀ است.

 غی اب  از اس ت  بی انی  «مادری مهر » فیلم دارد. رارق خانواده جمعی آگاهی  فراز  بر که تجربه با و
 تق دیم  را خ ود  مادری  مهر نیست او بیولوژیک  مادر که ایبچه به قادرند زنان فیلم این در مادر.
 پ س  سربس ته  کلی ت  ی ک  مثاب ۀ ب ه  لحظه هر را مادرانگی فیلم، ایدئولوژیک  هایرمزگان کنند.
 م ادرانگی  ه ای خصیص ه  و ه ا خواسته آرزوها، آما ، حیه،رو ثبات  از ایدئولوژیک بیانی رانند.می

 ای دئولوژیک   مض مون  روس تایی،  و پ ایین  طبقۀ هایخانواده در فرزند به مادر وابستگی  با همراه
 س وبژکتیو  و عین ی  ام ری  ف یلم  ای ن  در مادرانگی هستند. مادرانگی برساخت  از «گیالنه» فیلم
 م ادربودگی  را، زن ان  خواست و وظیفه ترینمهم که ای،اسطوره و استثنایی مادرانگی  یک است؛
 و ایاس طوره  م ادر   تقاب ل  ام ا  کن د. م ی  تحمی ل  زن ب ه  مردساالر جامعۀ چهآن تدوام داند؛می

 س و  ی ک  از ف یلم  ای ن  کش د. م ی  تصویر به «هستم مادر من» فیلم در را خود مدرن، مادرانگی 
 از و دارن د  طلبان ه اس تقال   مطالب اتی  ک ه  است یزنان اجتماعی  هایآشفتگی و هاتناقض بیانگر
 مردس االر  جامعۀ یک که کشدمی تصویربه را ایمادرانگی غریزی  و سنتی هاینقش دیگر سویی

 کنندمی بیان را نکته این فیلم ایدئولوژیک رمزگان  دارد. را هاآن کشیدن دوش بر انتظار  زنان از
 غری زۀ  دارای خود هایتصمیم و عمل در هم باز خواهی،یآزاد و طلبیاستقال  وجود با زنان که

 هستند. مادرانگی
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 دری    خ ود  فرزن د  ب رای  چی ز ه یچ  از ک ه  ف داکار  و ک ش زحمت زنی عنوانبه ایدئا  مادر 
 هس تی   در چ ه  - خ ود  مطالب ات   و ه ا خواسته به که شودمی برساخت زنی مقابل  در کند،نمی

 اس ت  ش ده تثبیت و عینی امری مادری غریزۀ دهد.می یتاهم - شخصی زندگی  چه و اجتماعی
 ک ه  اس ت  ام ری  ب ارداری  شود.می شکوفا و رسدمی فعلیت به زن یک مادربودگی  با معموال که

 ک ه  کن د م ی  تجرب ه  را م ادرانگی  هنگ ام  آن زن انگی  و کندمی تحو  دچار را خانوادگی زندگی 
 ب اردار  ب ر  اجتماعی و فرهنگی شرایط اهمیت دارند. را شدن داربچه انتظار او از مردساالر جامعۀ
 اهمیت است. ایران جامعۀ در زنانگی برساخت اجتماعی  هایسویه از یکی مادری، تجربۀ و شدن
 ک امال  وج وهی  ک ه  اس ت  مس ائلی  از یکی مردها برای ویژهبه ایرانی فرهنگ در بیولوژیک مادر 

 ب القوه،  ام ری  عن وان به مادرانگی غریزۀ شکوفایی  و بیولوژیک مادر  دادن ارتباط دارد؛ بیولوژیک
 م ادرانگی  مثاب ۀ ب ه  را غری زی  و بیولوژی ک  م ادرانگی   فق ط  مرده ا،  ک ه  اس ت  شده باعث خود

 اس ت  غیرجنس ی  زن انگی   ی ک  س ینمایی،  ه ای  بازنمایی این در مادرانگی برساخت بازشناسند.
 دوش ب ه  را مفهوم این که زنانی و است ناب و مقدس هستی یک از برخوردار مادر که ایگونهبه
 کنند. فراموش را شانمادربودگی ازپیش زنانگی  باید کشندمی

 و ارزشب ی  ام ری  ب ه  مب د   و شده خارج خود ایاسطوره قالب از مادری و مادر طورکلیبه
 از را خ ود  غری زی  و اس تثنایی  وج وه  همچنین و است شده زنان برای سنتی ایوظیفه و عادی
 زن دگی  خ واهم م ی  اما هستم، مادر من که است پیام این حاوی مدرن مادری است. داده تدس
 م ادر  تقاب ل  اس ت.  ف یلم  ای دئولوژیک  س اختارهای  ترینمهم از متوسط طبقۀ زندگی نقد کنم.
 مادر دهد.می نشان هستم مادر من فیلم در را خود شناسوظیفه مدرن مادر و ایاسطوره فداکار

 را خ ود  آرزوهای و خواسته تمام زندگی در که است اجتماعی و مستقل مادر یانگرب فیلم این در
 دس ت  از را خ ود  چیز همه فرزندش مادر رفتار این خاطر به و است نگذاشته خود فرزند پای به

 ف یلم  ای ن  کن د. م ی  اعتم اد  است کرده انتخاب خود مادر جایگزینی برای که کسانی به و داده
 غریزی و سنتی وظایف و مدرن زن طلبانۀ استقال  هایخواسته هایشفتگیآ و هاتناقض بیانگر
 دیگ ر  س خنی  اف راد  در نق ش  تداخل و ایهسته خانوادۀ نقد دارد. انتظار او از جامعه که اوست
 مس ائلی  از دیگر یکی جوانان میان در عشق نقد دهد.می نشان گسیختهازهم را خانواده که است
 و واه ی  هایخواسته تمام رفتن زیرسؤا  و شکست فیلم پایان است. شده تأکید آن بر که است

 عمل این لزوم و نیاز مادر، فداکاری با تا است کرده سعی فیلم این است. زن عجوالنۀ تصمیمات
 به خانوادگی زندگی است شده باعث که امری کند. عنوان حیاتی امری خانواده و جامعه برای را

 و درک نش  آزادخ واهی  و طلب ی اس تقال   تم ام  ب ا  زن ک ه  کن د م ی  ثابت فیلم این رود. بیراهه
 ه ای خواسته و نیازها تمام از است قادر که ایغریزه است؛ مادری غریزۀ دارای خود هایتصمیم
 و م درن  زن ج دا   در ف یلم  ای ن  کن د.  تق دیم  را هاداشته تمام مقابل در و بپوشد چشم فردی
 گیرد.می را یمادر جانب گذشتهازخود مادر و مستقل



 ...مادرانگی بحران تا اسطوره همچون مادرانگی از
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 زن انگی   ج ایگزین  را بیولوژی ک  م ادرانگی   ه ا، نش انه  پش ت  در نهفت ه  ای دئولوژیک   ساختار
 بیولوژی ک  م ادرانگی   مثاب ۀ ب ه  را اجتماعی زنانگی  که شناختینشانه ایلحظه کند؛می اجتماعی

 و طبق ه  ثاب ۀ مب ه  م ادرانگی  زن انگی،  مثاب ۀ ب ه  مادرانگی جنسیت، مثابۀبه مادرانگی سازد.برمی
 ق رار  اشاجتم اعی  جه ان   ب ودگی  نفی معرض در بیشترهرچه بشریت، از نیمی مثابۀبه مادرانگی

 پ ای  ب ه  را اشزن انگی  تم ام  ک ه  زن ی  مادر، گویند؛می ما به هافیلم در بازنمایی با را این و دارد
 است. ریخته اشمادرانگی
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