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ارائه الگویی جهت ارتقای
تولیدات سینمایی دفاع مقدس
چکیده
هــدف از تحقیــق حاضــر ارائــه الگویــی جهــت ارتقــاء تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس اســت .از آنجــا کــه یکــی
از وجــوه مهــم و تأثیرگــذار هویــت معاصــر جامعــه مــا جنــگ تحمیلــی اســت ،پــر واضــح اســت بازنمایــی ایــن رخــداد
مهــم از نقطــه نظــر مطالعــات فرهنگــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .ســینمای دفــاع مقــدس در طــول چهــل
ســال بعــد از انقــاب اســامی فــراز و فــرود بســیاری را طــی کــرده اســت.
ایــن پژوهــش در دو بخــش کیفــی و کمــی انجــام شــده اســت ،بخــش کیفــی شــامل نتیجهگیــری و بحــث
پیرامــون ســؤالهای پژوهــش اســت و بخــش کمــی نیــز کــه بــا اســتفاده از نمونههــای جمـعآوری شــده از افــراد و
مســئولین درگیــر در امــور تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس بــه دســت آمــده اســت؛ بــه دو بخــش نتایــج توصیفــی
و نتایــج اســتنباطی اســتخراج شــده اســت.
راهبردهــا بــر پیامدهــای ســازمانی کــه عبــارت هســتند از :تقویــت ارزشهــای اخالقــی و انســانی در جامعــه،
شــناخت قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع مقــدس ،تقویــت هویــت و غــرور ملــی ،تقویــت انســجام ملــی ،ارتقــای
فرهنــگ دفــاع مقــدس و آرامــش روانــی جامعــه تأثیــر مثبــت دارد .فقــدان نــگاه حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع
مقــدس ،فیلمنامــه خــوب و جامــع ،زیرســاختهای فنــی ،حمایــت مســئوالن دولتــی و فرهنگــی ،بودجــه ،تخصیــص
امکانــات ،افزایــش کارایــی نهادهــای فرهنگــی و تولیــدات مبتنــی بــر متــد علمــی دنیــا بــر راهبردهــا تأثیــر مثبــت
دارد .مقولــه علــی یعنــی بازگشــت ســرمایه تهیهکننــده ســینمایی ،تحقیــق و پژوهــش ،توجــه بــه مســائل مکتــوم
دفــاع مقــدس ،امکانــات فنــی و تکنولوژیکــی ،توجــه بــه مســائل دفاعــی روز ،جــذب مخاطــب ،واقعنگــری ســینمای
دفــاع مقــدس ،پرهیــز از شــعارزدگی و ســطحینگری ،حفــظ هویــت ملــی و نیــروی انســانی جــوان و کارآمــد بــر
مقولــه محــوری تأثیــر مثبــت دارنــد.
واژگان کلیدی
تولیدات سینمایی ،سینمای دفاع مقدس ،دفاع مقدس ،سینما.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

مقدمه
ســینمای دفــاع مقــدس گونـهای خــاص از ســینمای
ایــران اســت؛ اگرچــه نزدیکیهایــی آشــکار بــا ژانــر
فیلمهــای جنگــی دارد؛ امــا پــارهای شــاخص مضمونــی
آن (هماننــد ایثــار ،ایمــان ،شــهادت و  )...کــه برگرفتــه
از فرهنــگ جهــاد کــه از دل آموزههــای شــیعی
برآمدهانــد ،آن را بــا ســینمای جنگــی دیگــر کشــورها
متمایــز ســاخته اســت.
تأکیــد معنایــی بــر مفاهیمــی ایــن چنیــن کــه
در فرهنــگ غیــر ایرانــی و غیــر اســامی نمونــهای
نمیتــوان بــرای آن یافــت ،تفاوتهایــی مبنایــی را
در ایــن میــان رقــم زده اســت ،کــه میتوانــد ســینمای
دفــاع مقــدس را بــه یکــی از گونههــای اصیــل ســینمای
ملــی ایــران بــدل ســازد کــه متضمــن پیــام شــیعی و
اســامی بــرای دیگــر کشــورهای جهــان اســت .وقــوع
جنگهــای بــزرگ منطقــهای یــا جهانــی همــواره
بــرای دســت انــدرکاران ســینما منبــع سرشــاری بــوده،
و آثــار فراوانــی در ایــن زمینــه تولیــد شــده اســت .بیــن
جنگهــای قــرن حاضــر ،مقــاوت هشــت ســاله ایــران در
برابــر تهاجــم ســنگین و همــه جانبــه عــراق بــه دلیــل
ماهیــت ویــژهاش بــا ســایر جنگهــا متفــاوت بــود کــه
بــه همیــن دلیــل نیــز نــام «دفــاع مقــدس» بــر آن
گذاشــته شــد (مکونــدی و همــکاران.)1396 ،
ســینمای جنــگ((( جــزو نخســتین گونــه ژانرهــای
ســینما اســت ،کــه پــا بــه عرصــه حضــور در ایــن هنــر
صنعــت فراگیــر گذاشــته اســت .بررس ـیها در تحقیــق
تقــویفــرد و شــهبا ( )1390نشــان داد کــه از زمــان
تولــد ســینما در ایــران و تولیــد اولیــن فیلــم ایرانــی
در ســال ( )1309تــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
و آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران تعریــف
مشــخصی از گونــه جنــگ در ســینمای ایــران بــه چشــم
نمیخــورد و بــا اندکــی اغمــاض میتــوان آن را نادیــده
گرفــت.
ایــن در حالــی اســت کــه وقــوع جنــگ جهانــی دوم
War Cinema -1
Holy Defense Cinema -2
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و آســیبهای فــراوان اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و
اقتصــادی بــه ایــران بیطــرف در جنــگ ،ولــی اشــغال
شــده میتوانســت دســتمایه تولیــدات فراوانــی در ایــن
گونــه باشــد ،همــان گونــه کــه در اروپــا ،آمریــکا و
روســیه ایــن گونــه شــد.
فیلمهـــــای جنگـــــی نقـــــش انکارناپذیـــری در
شــکلدهی بــه حافظــه جمعــی دارنــد ،از ایــن رو بــه
بازنویســی تاریــخ منجــر میشــوند .یکــی از پیامدهــای
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی پیدایــش فیلمهایــی بــا
مضمــون جنــگ ایــران و عــراق اســت ،کــه ســینمایی
مبتنــی بــر زمینههــای فرهنگــی اســت و چنــد دوره
تحــول بیانــی و مضمونــی را در تاریــخ خــود بــه نمایــش
میگــذارد .از ســال ( )1360تــا امــروز ،بــا کمیــت و
کیفیــت متفــاوت ،فیلمهایــی بــا محتــوای جنــگ
تحمیلــی و بــه طــور اختصاصــی فیلمهایــی موســوم
بــه دفــاع مقــدس تولیــد میشــود کــه از حمایتهــای
حکومتــی برخــوردار شــدهاند (نقیبــی اصفهانــی،
فهیمــی فــر و اســفندیاری.)1397 ،
میتــوان گفــت دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس
دورانــی خــاص و درخشــان در تاریــخ کشــور مــا اســت،
کــه بیتردیــد ســینما یــا همــان هنــر هفتــم ،یکــی از
مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال ارزشهــای دوران هشــت
ســاله دفــاع مقــدس اســت .ویژگــی ژانــر دفــاع مقــدس
پرداختــن بــه روحیــات و درون رزمنــدگان دفــاع
مقــدس ،باورهــا و اعتقادهــای آنهــا بــر اســاس واقعیات
بــوده اســت کــه بــه تدریــج در ســالهای شــکلگیری
ایــن ســینما بــه اوج خــود رســید و موجــب ارتقــای
ســطح کیفــی ســینمای دفــاع مقــدس((( شــد.
در ایــام دفــاع مقــدس و چنــد ســالی پــس از
آن ســرمایهگذاریهای خوبــی در زمینــه انعــکاس
ارزشهــای دفــاع مقــدس صــورت گرفــت؛ امــا
ســالهای متمــادی بعــد از دهــه هفتــاد دیگــر
گیشـههای ســینما تعییــن میکننــد ،ســینما بایــد روی
چــه چیــزی ســرمایهگذاری کنــد .البتــه در دهــه نــود
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یکــی از پرفروشتریــن فیلمهــای ســینمایی ،از ژانــر
دفــاع مقــدس بــوده اســت کــه از اقبــال عمومــی هــم
برخــوردار بــوده اســت .امــا ایــن قابــل تعمیــم نیســت که
بتــوان گفــت ژانــر دفــاع مقــدس توانســته اســت جایــگاه
خــود را در ســینمای ایــران پیــدا کنــد (یوســفی،
ابنالدیــن و حــداد.)1398 ،
وقــوع جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق و پرداخــت
موضوعــی بــه رویدادهــای دفــاع مقــدس از منظــر جنگ
و رویدادهــای اجتماعــی ،تاریخــی و  ...در رســانههای
دیــداری و شــنیداری چــون تلویزیــون و ســینما،
امــروزه بــا گذشــت چهــار دهــه زمینهســاز ایجــاد
ژانــری مســتقل یعنــی ژانــر ســینمای دفــاع مقــدس یــا
ســینمای جنــگ در بســتر گســتردهترین رســانههای
تصویــری یعنــی تلویزیــون و ســینما گردیــده اســت.
رســانههایی کــه بــا بــه کارگیــری ســه خصلــت قــدرت،
اعتبــار و گســتردگی وســیله انتقــال رشــادتها و
ایثارگریهــای از جــان گذشــتگان رزمنــده در بســتر
رســانه تبلیــغ و تهییــج ارزشهــای معنــوی و ملــی ایــن
پدیــده اجتماعــی بــه مثابــه دفــاع مقــدس در نــزد آحــاد
ملــت ایــران و نظارهگــران جهانــی بــوده اســت.
ســینمای دفــاع مقــدس طــی ایــن چهــار دهــه بــه
تدریــج از مســیر نخســتین آن دور شــده اســت تــا جایی
کــه در برخــی از ســالها دوران افــول خــود را طــی
کــرده اســت و فیلمهایــی کــه در ایــن دوران ســاخته
میشــود ،هماننــد اخراجیهــا ســاخته مســعود ده
نمکــی ،بــه ســمت ایجــاد فضــای طنــز رفتــه تــا بدیــن
طریــق ،بــه جــذب مخاطــب و فــروش گیشــههای
تمرکــز داشــته باشــد و ضروریــات تاریخــی و اجتماعــی
از یــک ســوی ،و تغییــر ســلیقه مخاطبــان این ســینما از
ســوی دیگــر ،ســبب شــده اســت کــه کارگردانــان ناگزیر
باشــند ،بــه جهــت یــادآوری مقولــه دفــاع مقــدس بــه
شــیوههای دیگــر بیانــی روی آورنــد؛ شــیوههایی کــه
بــه ارزشهــای نخســتین ســینمای دفــاع مقــدس بــه آن
انــدازه از اهمیــت برخــوردار نیســت (بکشــلو ،حســینی
و فرخــی.)1396 ،
ســینمای دفــاع مقــدس هــم بــه لحــاظ ماهیــت
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دفاعــی ،ملــی و دینــی و هــم بــه لحــاظ شــور ایســتادگی
و حرکــت -برخــاف ســکوت و خاموشــی در زمــان
جنــگ جهانــی دوم -ســتودنی و قابــل تأمــل اســت و
انتخــاب نــام ســینمای دفــاع مقــدس بــرای ایــن گونــه
کــه عمــری  40ســاله در ســینمای ایــران دارد برگرفتــه
از خواســتگاه اجتماعــی مــردم ایــران اســت (محبتــی،
ملــکثابــت و خــدادادی .)1397 ،امــا بررســی رونــد
تاریخــی ســینمای دفــاع مقــدس نشــان داد کــه ایــن
گونــه بــا تــوان بســیاری کــه از جهــت محتــوا و مضمــون
در خــود دارد ،قابلیــت بازســازی نمایشــی رویدادهــای
فراوانــی را داشــته اســت کــه بــه دلیــل فقــدان نــگاه
علمــی و دانشــگاهی از حــق تثبیــت بــه عنوان ســینمای
ملــی ایــران بازمانــده اســت .ایــن بررسـیهای تاریخــی،
تطبیقــی و تحلیلــی نشــان میدهــد کــه ســینمای
دفــاع مقــدس بــه دلیــل بیبرنامگــی و توجهــات غیــر
حرف ـهای و غیــر آکادمیــک بــه جــای رشــد و بالندگــی
در مســیر افــول و افتادگــی حرکــت نمــوده و طــی
ســالهای گذشــته پــا در میــدان هجــو ،تمســخر و
گیشــهگرایی گذاشــته اســت.
از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت مطالــب مطرح شــده
هــدف پژوهــش حاضــر ارائــه الگویــی جهــت ارتقــای
تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس اســت .ســؤال اصلــی
ایــن پژوهــش نیــز ایــن اســت کــه آیــا مــدل مناســبی
جهــت ارتقــا تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس قابــل
طراحــی اســت؟
مبانی نظری

سینما
ســینما شــاخهای از هنــر اســت کــه در آن یــک
داســتان بــه وســیله دنبالــهای از تصاویــر متحــرک
(فیلــم) نمایــش داده میشــود .یــک نمایــش ســینمایی
کــه فیلــم ســینمایی نامیــده میشــود ،از عناصــر تصویــر
(بــه صــورت مجموعــهای از فریمهــا) و صــدا (گفتگــو،
صــدا و موســیقی) تشــکیل شــده اســت .یــک فیلــم بــر
اســاس فیلمنامــه بــا ســناریو و توســط مجموعــهای از
بازیگرهــا ،کارگــردان ،فیلمبــردار و  ...ســاخته میشــود.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

ســینما جدیدتریــن شــاخه هنــر ،معــروف بــه هنــر
هفتــم اســت ،کــه امــروزه یکــی از عمومیتریــن و
محبوبتریــن تولیــدات هنــری را ارائــه میکنــد .هنــر
ســینما بــا ســاخت دوربیــن فیلمبــرداری در اواخــر
قــرن هجدهــم متولــد شــد .فیلــم اصطالحــی اســت
کــه بــه طــور عــام شــامل تصاویــر متحــرک میگــردد.
ریشــه ایــن نــام در ایــن واقعیــت اســت کــه فیلــم
عکاســی بــه طــور تاریخــی عنصــر اساســی رســانه ضبــط
و پخــش تصاویــر متحــرک بــه حســاب میآمــده اســت
(فیلیپــس ،بــه نقــل از محمــدی.)1395 ،
تولیــد فیلمهــا از طریــق ضبــط تصویــر مــردم و
اشــیا واقعــی بــا دوربینهــا بــه وجــود آوردن آنهــا از
طریــق تکنیکهــای انیمیشــنها جلوههــای ویــژه
انجــام میگیــرد .فیلمهــا از مجموعــهای از قابهــای
انفــرادی تشــکیل شــدهاند کــه ،زمانــی کــه بــه ســرعت
و پشــت ســر هــم نمایــش داده میشــوند ،توهــم
حرکــت را در بیننــده بــه وجــود میآورنــد .بــه دلیــل
پدیدهــای بــه نــام مانــدگاری تصویــر کــه بــر اثــر آن
یــک منظــره بــرای کســری از ثانیــه پــس از بیــن رفتــن
آن در حافظــه بــر جــا میمانــد ،چشــمکهای بیــن
تصاویــر ،قابــل رویــت نیســتند (مهــدی زاده.)1387 ،
همچنیــن عامــل ارتبــاط عامــل دیگــری اســت کــه
باعــث مشــاهده تصاویــر متحــرک میگــردد .ایــن اثــر
روانــی بــه نــام حرکــت بتــا معــروف اســت .از نظــر اکثــر
انســانها ،فیلــم از انــواع مهــم هنــر بــه شــمار میآیــد.
فیلــم قابلیــت ســرگرم کــردن ،آمــوزش ،روشــنگری
و الهــام بخشــیدن بــه حضــار را دارا اســت .عوامــل
دیــداری ســینما نیــاز بــه هیــچ نــوع ترجمــه نداشــته
و قــدرت ارتباطــات جهانــی را بــه یــک محصــول
تصویــر متحــرک میبخشــند .هــر فیلــم قابلیــت
جــذب مخاطبــان جهانــی را دارد ،بــه خصــوص اگــر
از تکنیکهــای دوبلــه و یــا زیرنویــس کــه گفتــار را
ترجمــه میســازد ،بهــره جســته باشــد.
فیلمهــا همچنیــن محصوالتــی هســتند کــه توســط
فرهنگهــای مشــخص تولیــد گشــته و آن فرهنگهــا را
منعکــس و در برابــر از آنهــا تأثیــر میپذیــرد (لوتمــن،
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1376؛ بــه نقــل از حــاج حســینی .)1395 ،محســن
فاتحــی ( ،)1393در مقالــه خــود بــا نــام «از ســینمای
خــان بابایــی تــا ســینمای ژانوســی» بــا تمرکــز بــر ســیر
تاریخــی پدیــدهای بــه نــام ســینما در ایــران و شــرایط
اجتماعــی -سیاســی دورههــای بزنگاهــی تاریــخ ایــران،
کوشــیده اســت تحلیلــی اجتماعــی از ســینمای ایــران
بــه دســت دهــد :او در ســال  1279هجــری شمســی،
شــش ســال پیــش از مشــروطه ،نخســتین بذرهــای
ســینما در خــاک ایــران پاشــیده شــد .مظفرالدیــن شــاه
پیــش از ایــن ،و ایــن بــار برخــاف پــدرش« ،مرزهــای
کشــور را بــه روی روزنامههــای لیبرالــی ماننــد حبــل
المتیــن و پــرورش کــه در کلکتــه و قاهــره منتشــر
میشــد بــاز کــرده بــود ،ممنوعیــت مســافرت بــه
فرنــگ را از میــان برداشــته بــود ،ملکــم را بــه مقــام
ســفیر ایــران در رم گمــارده بــود و مهمتــر از همــه ایــن
کــه تشــکیل انجمنهــای صنفــی و آموزشــی را تشــویق
کــرده بــود» (فاتحــی.)88 :1393 ،
در واقــع ســینماتوگراف هدی ـهای ملوکانــه در کنــار
اعطــای ســایر آزادیهــا بــه رعیــت بــود .آزادیهایــی
کــه پیشــاهنگ ایــران مــدرن بودنــد .حــدود هشــت
ســال بعــد روزنامــه صــور اســرافیل اعــان را چــاپ کــرد
کــه در آن از مــردم تهــران دعــوت شــده بــود تــا «عوالــم
خارجــی را بــه طــور حرکــت و تجســم» در مغــازه جناب
تاجــر باشــی ،تماشــا کننــد (فاتحــی.)88 :1393 ،
ســینمای رضاخانــی  -خــان بابایــی ( 1304تــا
 :)1315آغازگــر ســینمای رضاخانــی ،خــان بابــا
معتضــدی بــود .او کــه بالفاصلــه پــس از کودتــای 1299
از فرنــگ بــه ایــران بازگشــته بــود ،پــس از فیلمبــرداری
از خانــواده خــود ،محمــد حســن میــرزای ولیعهــد و
مجلــس مؤسســان بــه مجلــس شــورای ملــی رفــت تــا
در  24آذر  1304از مراســم ســوگند خــوردن رضاخــان
فیلــم بگیــرد (فاتحــی .)97 :1393 ،آبراهامیــان اشــاره
میکنــد کــه «رضاشــاه پــس از تحکیــم و تثبیــت
کامــل قــدرت سیاســی بــه اصالحــات اجتماعــی
پرداخــت .هــدف دراز مــدت وی ایجــاد جامعــهای
شــبه غربــی بــود و ابزارهایــش بــرای رســیدن بــه ایــن

ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس

هــدف ،غیــر دینیســازی ،مبــارزه بــا قبیلهگرایــی،
ملیگرایــی ،توســعه آموزشــی و ســرمایه دولتــی بــود.
بــه تقلیــد از ماشــین تبلیغاتــی ایتالیــای فاشیســت و
آلمــان نــازی ،ســازمان پــرورش افــکار ایجــاد شــد
تــا بــا اســتفاده از مجلــه ،کتــاب ،روزنامــه ،اعالمیــه و
برنامههــای رادیویــی آگاهــی مــردم را افزایــش دهــد»
(فاتحــی.)97 :1393 ،
سینمای متعهد
جایــگاه واالی انســان و تعهــد او بــه ســایر انســانها،
زمینــه اصلــی طــرح هنــر متعهــد در اندیشــه آیــت
اهلل خامنــهای اســت« :بعضــی کســان میگوینــد در
هنــر متعهــد ،کلمــه اول بــا کلمــه دوم تناقــض دارد.
هنــر ،یعنــی آن چیــزی کــه در فیلمســازی و فعالیــت
هنرمنــدان و فعالیــن ایــن عرصــه مطــرح میگــردد.
ســؤاالتی چــون :ســینمای متعهــد ،دینــی کــه مبتنــی بر
تخیــل آزاد انســان اســت و متعهــد ،یعنــی زنجیــر شــده؛
ایــن دو چگونــه بــا هــم میســازد!؟ ایــن یــک تصــور
اســت؛ البتــه تصــور درســتی نیســت .بحــث مســئولیت
و تعهــد هنرمنــد ،قبــل از هنرمنــد بــودن او بــه انســان
بــودن او برمیگــردد .باالخــره یــک هنرمنــد قبــل
از ایــن کــه یــک هنرمنــد باشــد ،یــک انســان اســت.
انســان کــه نمیتوانــد مســئول نباشــد .اولیــن مســئولیت
انســان در مقابــل انســانها اســت .اگــر چــه انســان در
مقابــل طبیعــت و زمیــن و آســمان هــم تعهــد دارد ،امــا
مســئولیت بــزرگ او در قبــال انســانها اســت» (دیــدار
جمعــی از اصحــاب فرهنــگ و هنــر.)1380/05/01 ،
سینمای دینی
نشــر حقایــق و معــارف دینــی و ماندگارســازی آن
در ذهــن مخاطبــان ،گــزاره اصلــی در تعریــف مفهــوم
ســینمای دینــی از دیــدگاه رهبــر انقــاب اســت« :هنــر
دینــی آن اســت کــه بتوانــد معارفــی را کــه همــه ادیــان
و بیــش از همــه ،دیــن مبیــن اســام -بــه نشــر آندر بیــن انســانها همــت گماشــتهاند و جانهــای
پاکــی در راه نشــر ایــن حقایــق نثــار شــده اســت ،نشــر
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دهــد ،جاودانــه کنــد و در ذهنهــا مانــدگار ســازد .ایــن
معــارف ،معــارف بلنــد دینــی اســت .هنــر دینــی ایــن
معــارف را منتشــر میکنــد؛ هنــر دینــی عدالــت را در
جامعــه بــه صــورت یــک ارزش معرفــی میکنــد؛ ولــو
شــما هیــچ اســمی از دیــن و هیــچ آیــهای از قــرآن و
هیــچ حدیثــی در بــاب عدالــت در خــال هنرتــان
نیاوریــد» (دیــدار جمعــی از اصحــاب فرهنــگ و هنــر،
.)1380/05/01
سینمای انقالبی
در بحــث ســینمای انقالبــی عمــده توجــه حضــرت
آیــت اهلل خامنـهای بــه «حرکــت بــزرگ و افتخــار آمیــز
ملــت ایــران در جریــان انقــاب اســامی» و رســیدن
بــه دســتاوردهای مهــم در عرصههــای گوناگــون اســت.
اگــر صحنــه عظیــم تالشهــا و مجاهدتهــای ملــت
در طــول دوران مبــارزات تاریخــی خــود و رســیدن
بــه پیروزیهــای گوناگــون و نیــز مقاومــت در مقابــل
توطئههــا و فشــارهای دشــمنان در طــول ســالیان
متمــادی را بــه عنــوان تابلویــی زیبــا فــرض کنیــم ،از
نــگاه رهبــر انقــاب مســئولیت مهــم ســینمای انقالبــی
روایــت ایــن عظمتهــا و زیباییهــا اســت.
بنابرایــن مطالبــه ســینمای انقالبــی برگرفتــه
از یــک نــگاه زیباشــناختی در زمینــه هنــر» اســت:
«تمــام منابــع مــادی و معنــوی ایــن ملــت را بیگانــگان
بــه غــارت بردنــد .بــا رنجهــا و محنتهــای بســیاری،
حرکــت عظیمــی در مقابــل ایــن پدیــده شــوم اتفــاق
افتــاد و توانســت بــا فــدا کــردن جانهــا و بــا عریــان
کــردن ســینهها در مقابــل دشــنه دشــمن غــدار ،بــه
جایــی برســد .ایــن زیبــا نیســت؟
هنــر چگونــه میتوانــد از کنــار اینهــا بیتفــاوت
بگــذرد؟ ایــن توقــع انقــاب اســت .هنــر انقالبــی کــه مــا
از اول انقــاب همیــن طــور گفتیــم و آن را درخواســت
کردیــم ،ایــن اســت .آیــا ایــن توقــع زیــادی اســت؟ توقع
انقــاب از هنــر و هنرمنــد ،یــک توقــع زورگویانــه و
زیــاده خواهانــه نیســت؛ بلکــه مبتنــی بــر همــان مبانــی
زیباشــناختی هنــر اســت .هنــر آن اســت کــه زیباییهــا
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را درک کنــد» (دیــدار جمعــی از اصحــاب فرهنــگ و
هنــر.)1380/05/01 ،
سینمای دفاع مقدس از نگاه مقام معظم رهبری
رهبــر معظــم انقــاب معتقــد اســت عــدم توجــه
بــه ســینمای دفــاع مقــدس خیانــت و غفلــت بــه ایــن
موضــوع هنــر اســت .بــه گــزارش خبرنــگار حوزه ســینما
گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ دوران
هشــت ســاله دفــاع مقــدس دورانــی خــاص و درخشــان
در تاریــخ کشــور مــا اســت ،کــه بــدون تردیــد ســینما
یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال ایــن ارزشها اســت
کــه امــروز بــه واســطه کــم کاریهــا در ایــن حــوزه روز
بــه روز در حــال کــم رنــگ شــدن اســت.
انتقــال ارزشهــای دفــاع مقــدس بــه نســل جــوان
یــک وظیفــه همگانــی کــه همــه در مقابــل آن مســئول
هســتند .بــدون تردیــد ســینما یکــی از مؤثرتریــن
ابزارهــای انتقــال ایــن ارزشهــا اســت .دهــه  60در
ســینمای ایــران دهــهای بــود کــه ســینما بــا آن
شــکل گرفــت .دهــه  60بیشــترین فیلمهــای جنگــی
در ایــن دوره و بــا کمتریــن امکانــات ســاخته و روی
پــرده ســینما قــرار میگرفــت .رهبــر انقــاب دوران
دفــاع مقــدس را یکــی از مهمتریــن و پرمخاطبتریــن
جلــوهگاه بــرای حــوزه هنــر کشــور میدانــد و بــر لــزوم
تهیــه فهرســت از حــوادث هشــت ســال دفــاع مقــدس
و لــزوم بیــان و تبییــن گنجینــه عظیــم حــوادث دفــاع
مقــدس در قالــب آثــار هنــری تأکیــد میکننــد.
مجموعــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب دربــاره دفاع
مقــدس ،هفــت شــاخص دارد کــه عبــارت هســتند از:
توصیفــات دربــاره دفــاع مقــدس ،معنویــت و جاودانگــی
دفــاع مقــدس ،دفــاع مقــدس و قدرتهــای بــزرگ،
دفــاع مقــدس و ملــت ،دفــاع مقــدس و نیروهای مســلح،
دفــاع مقــدس و شــهدا و دفــاع مقــدس و هنــر .رهبــر
انقــاب ضمــن تأکیــد و اشــاره بــه مقــدس بــودن دفــاع
در همــه عرصههــای سیاســی و علمــی و فرهنگــی و
هنــری ،بــر لــزوم جاودانــه نگهداشــتن یــاد حماســه
دفــاع مقــدس تأکیــد میکننــد و کــم توجهــی عمــدی
بــه عظمتهــای دفــاع مقــدس را خیانــت یــا غفلــت
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میداننــد .ایشــان همچنیــن معنویــت را راز پیــروزی در
دفــاع مقــدس میداننــد و معتقــد هســتند ایرانــی کــه
آن زمــان دســتش از ابزارهــای متعــارف نظامــی خالــی
بــود ،بــا ابــزار معنویــت توانســت پیــروز شــود.
هفتــه دفــاع مقــدس آغــاز میشــود؛ دفــاع مقــدس
جهــاد بــزرگ دینــی و ملــی ملــت ایــران بــود .ملــت
ایــران روح اعتمــاد بــه نفــس ملــی را توانســت بــه
وســیله هشــت ســال دفــاع قدرتمندانــه در خــود تقویــت
کنــد .توانســت اســتعدادها را در خــود شــکوفا کنــد و
ظرفیتهــای ناشــناخته را بشناســد .جوانهــای مــا
در جنــگ تحمیلــی ،چــه در نیروهــای مســلح ،ارتــش
و ســپاه ،و چــه در بســیج عظیــم مردمــی توانســتند
چهــرهای دیگــر از ایــران را نشــان دهنــد کــه شــاید
بتــوان گفــت :نزدیــک بــه چنــد دهــه بــود کــه از ایــران
چنیــن چهــرهای مشــاهده نشــده بــود .نبایــد تصــور
کــرد کــه مضامیــن دفــاع مقــدس ،مضامینــی تکــراری
هســتند .خیلــی از مضامیــن و مفاهیــم در طــول ایــن
هشــت ســاله وجــود دارد کــه هنــوز دربــاره آنهــا کار
و فکــر نشــده اســت .هنرمنــد بایــد در مــورد مضامیــن
بکــر و گویایــی کــه میتوانــد اثــر هنــری تولیدکنــد
فکــر کنــد .باالخــره آنچــه کــه انســان میتوانــد در
جمعبنــدی دفــاع مقــدس بگویــد ،ایــن اســت کــه
هشــت ســال دفــاع مقــدس مظهــری از برتریــن صفــات
از یــک جامعــه اســت کــه میتوانــد بــه آنهــا ببالــد و
از جوانــان خــودش انتظــار داشــته باشــد .یعنــی دفــاع
مقــدس مظهــر حماســه ،معنویــت و دیــنداری اســت.
مظهــر آرمــان خواهــی ،ایثــار و از خودگذشــتگی اســت.
مظهــر ایســتادگی ،پایــداری و مقاومــت ،تدبیــر و حکمت
اســت (بــه نقــل از مکونــدی و همــکاران.)1396 ،
اثرات سینما
آخریــن مســئلهای کــه در رابطــه جامعــه بــا
ســینما قابــل طــرح اســت ،اثراتــی اســت کــه ســینما
میتوانــد در جامعــه داشــته باشــد یــا دارد .اگرچــه در
جامعهشناســی ســینما ایــن تأثیــرات در هــر جامعــه
در آثــار ســینمایی و نحــوه شــکلگیری و گســترش و
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تــداوم آنهــا اســت کــه بررســی میشــوند ،ولــی در
یــک دیــد جامــع و کلنگــر نمیتــوان از اثــرات متقابــل
ســینما در جامعــه چشمپوشــی کــرد .اگرچــه ســینما از
جامعــه تأثیــر میپذیــرد ،ولــی فیلــم خــود نیــز وقتــی
پــا بــه عرصــه حیــات میگــذارد وجــود مســتقلی پیــدا
میکنــد ،کــه بــه نوبــه خــود میتوانــد تأثیــرات کــم و
بیــش مهمــی بســته بــه اهمیــت و ارزش زیباشــناختی
فیلــم ،در جامعــه معاصــرش یــا در جامعــه جهانــی بــر
جــای گــذارد .ایــن کــه آیــا هنــر و ســینما میتوانــد
تأثیــر تعیینکننــده ای در جامعــه بگــذارد تــا حــدی
کــه مســیر تحــوالت اجتماعــی را تغییــر یــا بــه ایــن
تحــوالت طبیعــت و شــتاب بیشــتری بخشــد یــا در
برخــی از مواقــع از ســرعت آنهــا بکاهــد و برخــی
تحــوالت را نیــز مانــع شــود ،همــواره محــل بحــث و
گفتگــو بــوده اســت (حــاج حســینی.)1395 ،
امــا نکتــه مهمــی کــه در ایــن زمینــه میتوانــد
بــه روشــن شــدن مطلــب کمــک کنــد ،ایــن اســت کــه
اگــر هنــر و فیلــم تأثیــرات تعیینکننــده ای نداشــتند،
سیاســتگذاران جامعــه بــه ســمت منــع برخــی و
تشــویق برخــی دیگــر و ســرمایهگذاری کوچــک و بــزرگ
اجتماعــی متمایــز نمیشــدند .همیــن کــه دولتهــا و
حکومتهــای مختلــف بــه وفــور از هنــر و آثــار هنــری
بــرای تبلیــغ و ترویــج آیینهــای مــورد نظــر خــود
اســتفاده کننــد ،نشــاندهنده تأثیــر هنــر اســت و در
ایــن میــان ســینما بــه علــت ویژگیهــای خــاص خــود
حتــی میتوانــد تأثیــرات بیشــتری را نســبت بــه ســایر
رســانهها داشــته باشــد (عــارف.)1396 ،
مروری بر کارهای انجام شده گذشته
یوســفی ،ابــن الدیــن و حــداد ( ،)1398در
مطالعــهای رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای
ســینمای دفــاع مقــدس در جوانــان (مطالعــه مــوردی
مدرســه ســینمایی حــوزه هنــری انقــاب اســامی)
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج حاصــل ،عوامــل
مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع مقــدس را در ســه
طبقــه «عوامــل درونــی فیلــم»« ،عوامــل بیرونــی
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فیلــم» و «عوامــل محیطــی» تقســیم کــرد .در مجمــوع
میتــوان بیــان داشــت کــه عوامــل درونــی در دســت
فیلمســازان ،مؤثرتریــن عامــل بــر تقاضــای فیلمهــای
دفــاع مقــدس هســتند.
پیــرداده بیرانونــد ،مــراد خانــی و حســینی موخــر
( ،)1397در مطالعــهای بــه بررســی اقتباسهــای
ســینمایی از آثــار ادبــی دفــاع مقــدس (مطالعــه مــوردی
فیلمهــای :تویــی کــه نمیشــناختمت ،آتــش در
خرمــن و شــیار  )143پرداختنــد .در اینجــا بــا اســتفاده
از روش تحلیلــی -توصیفــی ســعی شــده اســت تــا بــا
قیــاس تفاوتهــا و شــباهتهای فیلمهــای «تویــی
کــه نمیشــناختمت»« ،آتــش در خرمــن» و «شــیار
 »143کــه از روی کتابهــای «دو کبوتــر ،دو پنجــره،
یــک پــرواز»« ،ضریــح چشــمهای تــو»« ،آتــش در
خرمــن» ،رمــان «چشــم ســوم» و کتــاب «اختــر و
روزهــای تلواســه» اقتبــاس شــدهاند؛ نــوع اقتبــاس و
میــزان وفــاداری فیلمهــا نســبت بــه ایــن کتابهــا
را مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا بهتریــن اقتبــاس
مشــخص گــردد .بعــد از بررســی فیلمهــای «تویــی کــه
نمیشــناختمت»« ،آتــش در خرمــن» کــه اقتباســی
از کتابهــای «دو کبوتــر ،دو پنجــره ،یــک پــرواز»،
«ضریــح چشـمهای تــو» و «آتــش در خرمــن» هســتند،
میتــوان گفــت بــه علــت آنکــه تغییــرات فیلمهــا
نســبت بــه کتابهــا در حــد چنــد تغییــر نــام و چنــد
حــذف و اضافــه بیشــتر نیســت -حــذف و اضافاتــی کــه
در اصــل داســتانها خللــی وارد نمیکننــد ،-اقتبــاس
ایــن فیلمهــا از نــوع اقتبــاس وفادارانــه اســت؛ از
ســوی دیگــر میتــوان گفــت فیلــم «شــیار  »143کــه
اقتباســی از روی رمــان «چشــم ســوم» و کتــاب «اختــر
و روزهــای تلواســه» اســت ،دارای اقتباســی آزاد اســت؛
زیــرا فیلمنامهنویــس در مــکان ،نــام افــراد ،تعــداد
شــخصیتها ،اجــزای داســتان را دســتکاری کــرده
تــا داســتان مــد نظــر خــود را بیافرینــد؛ داســتانی بــا
محوریــت مســائل انســانی.
محبتــی ،ملــک ثابــت و خــدادادی ( ،)1397در
پژوهشــی مؤلفههــای پایــداری در فیلمنامههــای
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

ســینمایی دفــاع مقــدس را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
در ایــن پژوهــش بــا مطالعــه دقیــق فیلمنامههــای یــاد
شــده ،نخســت مؤلفههــای پایــداری موجــود در آنهــا
شناســایی خواهــدشــد ،آنــگاه میــزان بازتــاب هــر یــک
از مؤلفههــا در فیلمنامههــا تعییــن گردیــده ،نقــاط
قــوت و ضعــف داســتانی و ادبــی آنهــا بازنمــوده خواهــد
شــد .در برخــی مــواردی کــه فیلمنامــه بــه صــورت
کتــاب بــه چــاپ نرســیده بــه مشــاهده فیلمهــای تولیــد
شــده پرداختــه خواهــد شــد.
هــدف نخســت از ایــن پژوهــش بررســی مؤلفههــای
پایــداری در فیلمنامههــای دفــاع مقــدس ابراهیــم
حاتمیکیــا و رســول مالقلیپــور اســت ،هــدف دیگــر
مقایســه نقــاط قــوت و ضعــف ادبــی و نگارشــی
فیلمنامههــای دو فیلمنامــ ه نویــس از جنبــه مضمــون،
ســاختار ،عناصــر داســتان و  ...اســت و در نهایــت
برجســتهترین همانندیهــا و تفاوتهــای آثــار دو
فیلمنامهنویــس یــاد شــده از منظــر ادبیــات پایــداری
مــورد بررســی قــرار خواهدگرفــت .نتایــج ایــن پژوهــش
میتوانــد مــورد اســتفاده دانشــجویان رشــته زبــان و
ادبیــات فارســی ،ادبیــات پایــداری ،ادبیــات نمایشــی،
پژوهشــگران و هنرمنــدان عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه
و ناقــدان ادبــی قــرار گیــرد.
پورالخــاص و یحیایــی ( )1397در پژوهشــی
بازنمایــی اســطوره قهرمــان مظلــوم در روایتهــای
داســتانی ســینمای جنــگ تحمیلــی مطالعــه مــوردی
چهــار فیلمنامــه از چهــار دهــه ســینمای ایــران را مــورد
بررســی قــرار دادنــد .در ایــن مقالــه آنهــا در جســت و
جــوی ماهیــت اســطوره امروزیــن قهرمــان در ســینمای
جنــگ تحمیلــی بودنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
قهرمــان فیلمهــای مــورد مطالعــه قهرمانــی توانمنــد
نیســت کــه بتوانــد بــرای مخاطبــش بــه صــورت الگــو
و اســطوره مطــرح شــود و اگــر دو روی توانمنــدی و
مظلومیــت را داشــته باشــد ،در فیلــم نامههــای مــورد
مطالعــه در مقالــه حاضــر ،عنصــر مظلومیــت اســت کــه
خــود را بیشتــر بــروز میدهــد و توانمنــدی ،اگــر
نگوییــم موجودیتــی غایــب داشــته ،همــواره در پــس
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پــرده و در اندرونــی محتــوای داســتان جایگاهــش را
یافتــه اســت.
احمــدی ،مظفــری و مهــدی زاده (،)1396
در مطالعــهای بازنمایــی مفاهیــم ایثــار و شــهادت در
ســینمای دفــاع مقــدس تحلیــل مقایسـهای فیلــم پــرواز
در شــب و عقــاب هــا ،را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش دفــاع
مقــدس و ســینمای منتســب بــه آن بــا کاربســت تحلیل
نشانهشناســی بــر فیلــم «پــرواز در شــب و عقابهــا»
درصــدد رمزگشــایی نحــوه بازنمایــی مفاهیــم ایثــار،
شــهادت و ارزشهــا و آرمانهــای دفــاع مقــدس و
بــه طــور تلویحــی سیاســتهای فرهنگــی حاکــم بــر
کشــور در تولیــدات ســینمایی دهــه  60بودنــد.
یافتههــا نشــان میدهــد در حالــی کــه فیلمهــای
ژانــر «ســینمای جنــگ» بیشــتر بازنمــای شــهامت،
اقتــدار ،میهــن پرســتی و بازنمایــی تضــاد و تقابــل
بــا نیروهــای دشــمن اســت ،در فیلمهــای ژانــر
«ســینمای دفــاع مقــدس» همجــواری بازنمایــی جنــگ
بــا نشــانههای مذهبــی -معنــوی باعــث شــکلگیری
اســطورهای مقــدس از جنــگ میشــود کــه بــا عنــوان
دفــاع مقــدس شــناخته میشــود .صدیقــی و مرکبــی
( )1396در تحقیقــی بــه مطالع ـ ه ظرفیــت و شــیوههای
قهرمانســازی از شــهدای دفــاع مقــدس در آثــار
نمایشــی (بــا مطالعــه مــوردی ســریال شــوق پــرواز و
فیلــم چ) پرداختنــد.
آنهــا دلیــل انتخــاب موضــع خــود را چنیــن بیــان
کردنــد ،هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ،حــدود 230
هــزار نفــر شــهید را بــر جــای گذاشــته اســت کــه از
میــان تعــداد کثیــر آثــار تولیــد شــده بــا موضــوع
دفــاع مقــدس ،تنهــا  11اثــر ســینمایی و تلویزیونــی
از روی شــخصیت شــهدای جنــگ تحمیلــی ســاخته
شــده اســت؛ آثــاری بــا نامهــای ســیمرغ ،جاودانگــی،
زیباتــر از زندگــی ،بــه کبــودی یــاس ،دلتنگــی عاشــقانه،
بزرگمــرد کوچــک ،یوســف هــور ،شــب واقعــه ،شــوق
پــرواز ،شــور شــیرین و چ .کــه ایــن خــود نشــان از
مغفــول مانــدن شــهدای دفــاع مقــدس بــرای تبدیــل

ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس

شــدن بــه قهرمــان اثــر نمایشــی را دارد.
امــا بــا ایــن وجــود در اکثــر نقدهــای صــورت
گرفتــه ،ضعــف شــخصیتپردازی در نظــرات منتقــدان
و تحلیلگــران مختلــف بــه چشــم میخــورد .بکشــلو،
حســینی و فرخــی ( )1396در مطالعــهای بــه بررســی
بازنمایــی قهرمــان در ســینمای دفــاع مقــدس (مطالعــه
مــوردی ســینمای حاتمــی کیــا) پرداختنــد .در ایــن
پژوهــش چنیــن مطــرح کردهانــد ،کــه طــی ســالهای
اخیــر وســایل ارتبــاط جمعــی منجــر بــه تحــوالت
بســیاری در جوامــع بشــری گوناگــون شــدهاند .ســینما
بــه عنــوان یــک ابــزار رســانهای ســهم قابــل توجهــی در
ایجــاد ایــن تغییــرات و تحــوالت داشــته اســت .از اثــرات
جــدی ســینما قهرمانســازی و قهرمانپــروری در جوامــع
بــوده اســت .ایــن پژوهــش تــاش دارد تــا بــا بررســی آثار
ســینمایی حاتمــی کیــا ،قهرمــان و قهرمانســازی را در
ســینمای دفــاع مقــدس بازنمایــی نمایــد.
در ایــن مســیر بــا بهرهمنــدی از نظریــه قهرمــان
ووگلــر و دیدگاههــای بازنمایــی اســتورات هــال و
ســایر اندیشــمندان ،قهرمــان در ســینمای حاتمــی کیــا
بازنمایــی شــده اســت .جهــت نیــل بــه ایــن هــدف پــس
از مشــخص نمــودن جامعــه آمــاری و تعییــن نمونــه
معــرف بــا ابــزار گــردآوری اطالعــات در روش تحلیــل
محتــوا کــه دســتورالعمل کدگــذاری اســت و شــامل
مقــوالت و زیرمقــوالت تعییــنشــده بــرای رجــوع بــه
پیامهــای ارتباطــی بــرای ثبــت آنهــا اســت ،اطالعــات
را ثبــت نمــوده و ســپس توصیــف و تحلیــل اطالعــات
مــورد اســتفاده آغــاز شــده اســت.
بــه نظــر میرســد حاتمیکیــا در آثــارش خواســته
یــا ناخواســته عمــده مؤلفههــای قهرمانســازی را
رعایــت کــرده اســت ولــی از برخــی مراحــل کلیــدی
در مســیر قهرمانســازی آثــارش اجتنــاب کــرده
اســت؛ ایــن امــر منجــر بــه کاهــش قــوتِ کافــی در
شــخصیتهایی اســت کــه هــر یــک میتوانســتند
قهرمانــی بــزرگ در تاریــخ ســینمای دفــاع مقــدس
کشــور باشــند.
ب زاده طهماســبی و اربابی (،)1394
ب زاده ،رجـ 
غایـ 
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پژوهشــی بــا عنــوان «مطالعــه تحلیلــی کارگردانــی از
منظــر میزانســن در فیلمهــای دفــاع مقــدس در ســه
دهــه  1360تــا  1390بــا مطالع ـهی مــوردی فیلمهــای
پــرواز در شــب ( ،)1365آژانــس شیشـهای ( )1376و روز
ســوم ( »)1385میزانســن در ســینمای دفــاع مقــدس
در ســه دهــه را مــورد بررســی قــرار دادهانــد تــا از ایــن
طریــق قابلیتهــا و تواناییهــای بصــری ایــن ژانــر در
فیلمهــای ســینمایی و تلویزیونــی در ایــران بیشتــر
شــناخته شــود و امــکان تهیــه و تولیــد فیلمهــای
داســتانی در ایــن ژانــر باالتــر رود .نتیجــه حاصلــه حاکــی
از ایــن اســت کــه داللــت معنایــی میزانســن در فیلمهای
دفــاع مقــدس در طــول ســه دهــه ،از نمایــش صــرف
جنــگ و رشــادتهای رزمنــدگان بــه نمایــش مــرد ِم
رزمنــده تغییــر کــرده اســت.
یعنــی در حالــی کــه در ســینمای دهــه 60
ابــژه فیلمهــای دفــاع مقــدس جنــگ بــوده اســت و
میزانسـنها بــه مثابــه ابــزاری بــرای بــه تصویــر کشــیدن
ایــن ابــژه از ســوژههای انســانی بهــره میبردنــد ،در
ســینمای دهــ ه  70ایــن ســوژهها بــا منــش اعتراضــی
خــود بــدل بــه ابژههایــی در خــارج از میــدان جنــگ
شــدهاند ،کــه در صورتــی بنــا اســت بــار دیگــر بــه
تصویــر کشــیده شــوند ،میزانس ـنهای فیلمهــا جایــگاه
ابــژه را بــه آنهــا اختصــاص دهنــد و بــرای مبارزیــن
جبهههــا اهمیــت و اعتبــاری بیــش از خــو ِد جنــگ
قائــل شــوند .از ایــن روی میزانســنهای فیلمهــا بــا
کاهــش درصــد تصاویــر دارای عمــق میــدان وســیع
و ایجــاد تــوازن و تعــادل میــان تصاویــری بــا عمــق
میــدان زیــاد و کــم ،بــه ابــژ ه بودگــی انســانها در
فضــای جنــگ کمــک شــایانی کردهانــد.
ب الــه زاده ،یوســفیان کنــاری ،لزگــی و
حبیــ 
مختابــاد امرئــی ( ،)1394در مطالعــهای شــیوههای
قهرمانپــردازی در ادبیــات دفــاع مقــدس بــا رویکــردی
بــرای اقتبــاس نمایشــی -پــروژه عملــی :نــگارش
فیلمنامــه «میثــم» را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
مبنــای نظــری ایــن پژوهــش تلفیقــی از الگــوی قهرمــان
کریســتوفر وگلــر بــا نظریههــای راجــع بــه قهرمــان
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

دفــاع مقــدس منتقدیــن وطنــی از جملــه شــهید ســید
مرتضــی آوینــی اســت.
در زمینههــای شــخصیتپردازی و ســنجش
نمایشــی بــودن شــخصیتهای ادبــی نیــز از
نظریههــای مانفــرد فیســتر بهــره گرفتــه شــده اســت.
ســپس از میــان ویژگیهــای قهرمانــان دفــاع مقــدس
از جملــه :ایثــار ،خلــوص ،سلحشــوری ،والیتمــداری،
مرگآگاهــی ،از جــان گذشــتهگی و غیــره ،بــه دو
شــاخص «جهــاد بــا نفــس» و «داوطلبانهگــی» بــه
عنــوان دو ویژگــی از ویژگیهــای منحصــر بفــرد
قهرمانــان رزمنــده ایرانــی در جنــگ تحمیلــی ایــران و
عــراق پرداختــه شــده اســت .از میــان ایــن دو ویژگــی
بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاخصه «داوطلبانهگــی»
قابلیــت نمایشــی باالتــری دارد و آثــار متعــددی در
ادبیــات و ســینما صحنههــای مربــوط بــه ثبتنــام و
اعــزام داوطلبــان بــه جبهــه را ثبــت کردهانــد ،شــاخص
«داوطلبانهگــی» را برگزیــده شــده اســت .ابتــدا بــرای
ایــن کــه تصــور دقیقتــر و علمیتــری نســبت بــه
آثــار ادبــی و ســینمایی کــه شــامل ایــن صحنههــا
هســتند ،پیــدا شــود ،رمانهــا ،خاطــرات و فیلمهــای
ســینماییای کــه در ســه دهــه (شــصت ،هفتــاد،
هشــتاد) تولیــد شــدهاند ،مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه،
تعــداد و درصــد فراوانــی شــخصیتهای «داوطلــب» و
انــواع آنهــا اســتخراج گردیــده و از نظــر زمــان خلــق و
مدیــوم اثــر مقایســه و تحلیــل شــده اســت.
ســپس از میــان خاطــرات و رمانهــای مطــرح ایــن
ســه دهــه ،هشــت مــورد مطالعاتــی انتخــاب شــده و بــر
اســاس تکنیکهــای شــخصیتپردازی مانفــرد فیســتر
تحلیــل شــده و میزان نمایشــی بــودن شــخصیتپردازی
در صحنههــای ثبتنــام و اعــزام داوطلبانــه مقایســه
گردیــده اســت .در نهایــت از ایــن پژوهــش بــه دســت
میآیــد کــه در ســینما دهــه بــه دهــه شــاهد افــول
و ســقوط تعــداد آثــاری هســتیم کــه بــه ایــن ویژگ ـی
قهرمانانــه در آثــار دفــاع مقــدس پرداختهانــد .امــا در
ادبیــات ایــن نســبت بســیار امیداوارکنندهتــر از ســینما
اســت .همچنیــن میشــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
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بــا وجــود قابلیتهــای نمایشــی در شــخصیتپردازی
بیشــتر رمانهــا و خاطرهنگاریهــا تعــداد اقتبــاس از
آثــار ادبــی در ســینما در ســطح بســیار پایینــی قــرار
دارد.
تقویفــرد و شــهبا ( ،)1390در تحقیقــی بــه بررســی
رونــد تاریخــی ســینمای دفــاع مقــدس (ســینمای جنگ
ایــران) پرداختنــد .آنهــا عقیــده خــود را در مــورد ایــن
پژوهــش چنیــن بیــان کردنــد ،ســینما پــس از اختــراع
در ســال ( )1895بــه ســرعت جذابیــت اولیــه خــود را
از دســت داد وخیلــی زود پــای داســتان بــه ســینما
گشــوده شــد وپــس از آن تجربیــات فیلمســازان کــه
گریفیــث ســرآمد آنهــا شــناخته میشــود ،ســینمای
هنــری را پدیــد آورد.
رشــد اولیــه ســینمای هنــری بــا جنــگ جهانــی
اول ( 1919تــا  )1914همــراه شــد و ایــن امــر ریشــه
خدمــات وتأثیــرات متقابــل ســینما وجنــگ شــد و در
ادامــه جنــگ جهانــی دوم بــه وقــوع پیوســته و پیامــد
آن جنــگ ســرد را بــه دنبــال داشــت .بــه ایــن ترتیــب
ژانــر جنــگ جــزو نخســتین گونههــای ســینمایی بــود
کــه مفهــوم عینــی پیــدا کــرد و بــا تولیــدات فــراوان
مخاطبــان بســیاری را دربرگرفــت .در ایــران نیــز جنــگ
جهانــی اول و دوم منجــر بــه تغییــرات داخلــی نظیــر
کودتــای نظامــی و اشــغال متجاوزانــه شــد ،ولــی
ســینمای نــو پــای ایــران کــه عمــا از ســال ()1309
خورشــیدی دســت بــه کار تولیــد فیلــم شــده بــود ،در
ســالهای ( 1327تــا  )1316و همزمــان بــا جنــگ
جهانــی دوم مبهــوت و مســکوت مانــد و پــس از ایــن
ســکوت  11ســاله نیــز نتوانســت در ژانــر جنگــی ورود
موقتــی داشــته و بــه مشــکالت جامعــه آن روز بپــردازد
و در عــوض متناســب بــا شــرایط حاکمیتــی آن زمــان
دچــار پدیــده فیلــم فارســی شــد و ایــن رونــد تــا زمــان
پیــروزی انقــاب اســامی ( )1357و حتــی بعــد از آن
ادامــه یافــت .آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران
( )1359نقطــه عطفــی در تاریــخ ســینمای ایــران
پدیــد آورد بــه گون ـهای کــه ســینمای ایــران نــه تنهــا
برخــاف دوران جنــگ جهانــی دوم مســکوت نمانــد،

ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس

بلکــه بــا شــرافت و قــدرت در عرصــه دفــاع مقــدس
حاضــر شــد و ژانــر ســینمای جنگــی ایــران را بــه
منصــه ظهــور گذاشــت ،در حالــی کــه ایــن رویکــرد
بــد تعمیــق تولیــدات ســینمایی نیــز بســیار مثمــر ثمــر
بــود .بنابرایــن ســینمای جنگــی ایــران کــه پیــش از
دفــاع مقــدس بــه حســاب نمیآیــد ،را میتــوان در
ســه دهــه متبلــور یافــت و بــا جــرأت ژانــر جنگــی ایــران
را ســینمای دفــاع مقــدس نــام نهــاد .ایــن پژوهــش
بــه بررســی رونــد تاریخــی ســینمای دفــاع مقــدس
پرداختــه و حقایــق موجــود در ســه دهــه  60تــا 90
( 1390تــا  )1358خورشــیدی را بیــان میکنــد.
درخشــان ،مختابــاد امرئــی ،لزگــی و شــیخمهــدی
( ،)1389در تحقیقــی بــه بررســی شــاخصهای کیفــی
فیلمنامههــای دفــاع مقــدس ( 1360تــا )1370؛
نــگارش فیلمنامــه بــازی زندگــی پرداختنــد .آنهــا در
ایــن تحقیــق نظــر خــود را چنیــن بیــان کردنــد کــه
دفــاع مقــدس یــک واقعــه حیاتــی و تأثیرگــذار بــر
حیــات فرهنگــی و اجتماعــی مــا ایرانیــان بــوده اســت.
ایــن واقعــه بــر همــه شــئونات زندگــی مــا بــه خصــوص
جریــان خالقــه و هنر(ادبیــات ،نمایــش ،هنرهــای
تجســمی ،ســینما و  )...تأثیــر مســتقیم نهــاده اســت.
در حــوزه ســینما بــه عنــوان پیشــروترین هنــر و
خالقهتریــن پدیــده هنــری گونــه (ژانــر) دفــاع مقــدس
از آغــاز جنــگ تحمیلــی پدیــدار گشــته اســت .اگــر چــه
در آغــاز آثــاری کــه خلــق شــدهاند ،از آن برجســتگی
زیباشــناختی زبــان ســینما برخــوردار نبودنــد ،ولــی
بــه مــرور هنرمنــدان عرصــه ســینمای دفــاع مقــدس
آثــاری متفــاوت و قابــل تعمــق خلــق نمودنــد .بررســی
پدیــده جنــگ و تأثیــر آن بــر حیــات معنــوی و خالقــه
مــا ایرانیــان موضوعــی اســت کــه کمــاکان محــل گفــت
و گــو و اندیشــه بــاوری اســت :مــا در ســینمای ایــران
از گونــ ه خاصــی بــه نــام دفــاع مقــدس برخــوردار
هســتیم؟ چــه ویژگیهــا و مختصاتــی فیلمهــای دفــاع
مقــدس را از گونههــای دیگــر جــدا میســازد .آیــا ایــن
گونــه از فیلمنامههــا از نظــر ســاختاری و محتوایــی
متأثــر از گونههــای جهانــی اســت یــا ایــن کــه در
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ایــن گونــه یــک زبــان بومــی و ایرانــی شــکل گرفتــه
اســت؟ در حــوزه ســینما کلیدیتریــن عنصــر یعنــی
فیلمنامــه در دوره شــکلگیری ایــن گونــ ه ســینمایی
بیــن ســالهای  1360تــا  1370تحلیــل و بررســی
تطبیقــی ایــن فیلمنامههــا از نظــر کیفیــت و فراینــد
فنــی و خالقــه یــا بــه عبارتــی ســاختاری و محتوایــی و
زیباشــناختی بــر مبنــای آن چــه کــه خــود داشــتهایم
یــا از دیگــران تأثیــر پذیرفتهایــم مــورد نظــر ایــن
پژوهــش اســت.
روش تحقیق
روش تحقیــق ایــن پژوهــش از نظــر شــیوه اجــرا
کیفــی -کمــی (آمیختــه) بــود .در قســمت کیفــی از
روش گرانــدد تئــوری اســتفاده شــد .در ایــن پژوهــش
ابتــدا در قســمت گرانــدد تئــوری ،بــا انجــام مصاحبــه
عمیــق بــا خبرگانــی کــه دارای شــرایط و ویژگیهــای
خــاص بودنــد بــه تولیــد مفاهیــم ،مقــوالت ،ابعــاد و
ارائــه مــدل بــا روش پژوهــش کیفــی پرداختیــم ،بــرای
ایــن منظــور ابتــدا دادههــای کیفــی گــردآوری ،تحلیــل
و تفســیر شــدند ،و پــس از اســتخراج ابعــاد و فرضیــات،
مــدل ارائــه گردیــد .بخــش دوم در ایــن نــوع پژوهــش
تحلیــل ســؤاالت و پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت بــا
روش تحقیــق کمــی اســت ،در ایــن بخــش فرضیــات
و روابــط مــدل ارائــه شــده بخــش کیفــی بــا روشهــای
کمــی آزمــون میشــوند .جامعــه پژوهــش حاضــر در
مرحلــه اول (کیفــی) شــامل كلیــه متخصصــان حــوزه
فیلــم و کارگردانــان و مســؤلین درگیــر در حــوزه ســینما
اســت و در مرحلــه دوم (کمــی) شــامل ســینماگران
دفــاع مقــدس بــه تعــداد  280نفــر هســتند.
نمونــه پژوهــش در مرحلــه اول (کیفــی) بــا توجــه
بــه اشــباع نظــری دادههــا در پژوهــش کیفــی مشــخص
گردیــد ،اســترابرت و کارپنتــر ( )2010مینویســند:
اشــباع یعنــی دادههــای جمــعآوری شــده تکــرار
دادههــای قبلــی باشــد و اطالعــات جدیــدی حاصــل
نگــردد (ادیــب ،پرویــزی و سلســالی .)1390 ،نمونــه
پژوهــش در مرحلــه دوم (کمــی) نیــز شــامل کلیــه افــراد
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شرایط مداخلهگر

 .1بهبود زیرساختهای فنی  .2فیلمنامه جذاب و بدیع  .3مدیریت سینمایی قوی  .4حمایت ارگانهای دولتی
و نظامی  .5تخصیص بودجه  .6نیروی انسانی متخصص  .7عدم سطحینگری به سینمای دفاع مقدس

مقوله علمی

 .1بازگشت سرمایه تهیه
کننده سینمایی  .2تحقیق
و پژوهش  .3تغییر بینش
به عراقی ها  .4توجه به
مسائل مکتوم دفاع مقدس .5
امکانات فنی و تکنولوژیکی
 .6توجه به مسائل دفاعی روز
 .7جذب مخاطب  .8واقع
نگری سینمای دفاع مقدس
 .9پرهیز از شعارزدگی و
سطحی نگری  .10حفظ
هویت ملی  .11نیروی انسانی
جوان و کارآمد

راهبردها

 .1آموزش و تشویق
فیلمسازن جوان و مجرب
 .2توجه به محورهای
نو و کالن دفاع مقدس
 .3حمایت از تولیدات
دفاع مقدس در جشنواره
فجر  .4حمایت متولیان
دولتی و نظامی .5
تخصیص بودجه .6
تدوین سیاست گذاری
و استراتژی یکپارچه .7
برخورداری از امکانات
رایگان شهرک سینمایی

مقوله محوری

ارتقا تولیدات سینمایی
دفاع مقدس
 .1ساخت و اجرای
فیلمنامه باکیفیت و بدیع
 .2بودجه  .3حمایت
مسئولین و نهادهای
ذیربط  .4بازآفرینی
مفاهیم ارزشی و اخالقی

پیامدها

 .1تقویت ارزشهای
اخالقی و انسانی در
جامعه  .2شناخت
قهرمانان ملی و فرهنگ
دفاع مقدس  .3تقویت
هویت و غرور ملی .4
تقویت انسجام ملی .5
ارتقاء فرهنگ دفاع مقدس
 .6آرامش روانی جامعه

بسترها

 .1پژوهش  .2فقدان نگاه حاکمیتی به سینمای دفاع مقدس .3فیلمنامه خوب و جامع  .4زیرساختهای فنی
 .5حمایت مسئوالن دولتی و فرهنگی  .6بودجه  .7تخصیص امکانات  .8افزایش کارایی نهادهای فرهنگی
 .9تولیدات مبتنی بر متد علمی دنیا

و مســئولین درگیــر در امــور تولیــدات ســینمایی دفــاع
مقــدس بــه تعــداد  162نفــر بــود کــه بــر اســاس جــدول
مــورگان انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش از روش
مصاحبــه بــرای جمــعآوری اطالعــات اســتفاده شــد.
روش نمونــه گیــری نیــز بــه صــورت «هدفمنــد»
بــود .نمونهگیــری هدفمنــد خــاص مطالعــات کیفــی
اســت و در مرحلــه دوم روش نمونهگیــری بــه صــورت
تصادفــی ســاده بــود .روش گــردآوری اطالعــات بــه
صــورت میدانــی اســت .ابــزار گــردآوری اطالعــات در
قســمت کیفــی مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه و در
قســمت کمــی پرســشنامه اســت.
یافتههای بخش کیفی پژوهش
در این مرحله  7مقوله استخراج شده است.
 .1بهبود زیرساختهای فنی؛
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 .2فیلمنامه جذاب و بدیع؛
 .3مدیریت سینمایی قوی؛
 .4حمایت ارگانهای دولتی و نظامی؛
 .5تخصیص بودجه؛
 .6نیروی انسانی متخصص؛
 .7عدم سطحینگری به سینمای دفاع مقدس.
تمامــی مقولههــا ابتــدا بــه طــور کلــی و طبــق
حوزههــای مــورد مطالعــه و ســپس در قالــب  6ســتون
اصلــی شــامل مقولههــای محــوری ،بســترها ،پیامدهــا،
شــرایط مداخلهگــر ،علــی و راهبردهــا طبقهبنــدی
شــدهاند .لــذا ،در ایــن بخــش از آن جــا کــه تعــداد
مقولههــا نــه تنهــا فــراوان بلکــه بعضــا مشــابه و
متداخــل نیــز هســتند ،عملیــات کدبنــدی محــوری
مجــددا انجــام شــده و تعــداد محــدود و انتزاعیتــری
از مقولههــا اســتخراج شــدهاند .ســپس بایــد مجــددا

ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

بیشینه

میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

متغیرهای
مقوله محوری

1/25

5

3/52

0/602

-0/064

0/087

شرایط مداخلهگر

1/29

5

3/55

0/591

-0/387

0/026

مقوله پیامدها

2

5

3/61

0/510

0/184

-0/282

مقوله علی

1/91

5

3/64

0/369

0/078

0/162

بسترها

1/56

5

3/70

0/436

-0/443

0/407

راهبردها

2

e40

e_2

e38

e_2

e37

e_2

e39

e_2

e42

e_2

e43

e_2

e41

e_2

e34

b_1

e33

b_2

e32

b_3

e31

b_4

f6

b_5

f5

b_6

f4

b_7

f3

b_8

e40

b_9

.63
.62

5

0/538

3/72

f7

f8

f9

f10

f11

f12

sh_m1

sh_m2

sh_m3

sh_m4

sh_m5

sh_m6

sh_m7

.81

.74

er13

.74

.57

.75

.63

.76

sh_modakhelegar

p_1
.68

rahbordha

.82

.66

payamadha

.28

.66
.45
.82

.67

er11

.80

.61

.77
.61
.46
.65

.62

maghule_mehvari

bastarha

.66
.64

.59

p_3

e4
e5

p_4

e6

p_5

e7

p_6

e8

m_m1

e11

m_m2

e12

m_m3

f1

m_m4

.61

.59

p_2

.55
.77

.23

e3

.30

er12

.62
.67

-0/347

f13

.70

.75

-0/461

f2

.59

maghule_elli
.46

.59

.78

.80

.66

.41

.69

.68

.51

.14

.43

m_e1

m_e2

m_e11

m_e10

m_e9

m_e8

m_e7

m_e6

m_e5

m_e4

m_e3

e14

e15

e24

e23

e22

e21

e20

e19

e18

e17

e16
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
عنوان شاخص

دامنه مورد قبول

مقدار به دست آمده

نتیجه

GFI

GFI>0.90

0/91

تأئید مدل

جدول  .3رابطه بین متغیرهای مدل
روابطین متغیرها

ضریب رگرسیونی

نوع تأثیر

تأثیر شرایط مداخلهگر بر مقوله محوری

0/45

مثبت

تأثیر راهبردها بر پیامدها

0/82

مثبت

تأثیر مقوله محوری بر راهبردها

0/82

مثبت

تأثیر بسترها بر راهبردها

0/23

مثبت

تأثیر مقوله علی بر مقوله محوری

0/61

مثبت

مقولــه هســته نهایــی ،یعنــی انتزاعیتریــن ســطح
مفهومــی را انتخــاب کــرد ،کــه بتوانــد تمــام مقولههــای
فــوق را دربرگرفتــه و خصوصیــت تحلیلــی نیــز داشــته
باشــد .در نهایــت ،مــدل زمین ـهای نهایــی حــول مقولــه
هســته ترســیم میشــود.
یافتههای بخش کمی
ایــن پژوهــش افــرادی بــا ســطح تحصیــات
کارشناســی بودهانــد ،کــه  52درصــد افــراد را تشــکیل
دادهانــد و افــرادی بــا ســطح تحصیــات دکتــری بــا
 11درصــد ،از کمتریــن فراوانــی برخــوردار بودهانــد.
عــاوهبــر ایــن ،از لحــاظ ســابقه کار ،بیشــترین فراوانــی
مربــوط بــه افــرادی بــا ســابقه کار  10تــا  15ســال
اســت ،کــه  40درصــد نمونــه را از آن خــود کــرده اســت
و کمتریــن فراوانــی بــه افــرادی بــا ســابقه کار کمتــر
از  5ســال تعلــق داشــته اســت کــه  7درصــد افــراد را
شــامل شــده اســت .بیشــتر افــرادی کــه در ایــن پژوهش
حضــور داشــتهاند ،در رده ســنی  40تــا  50ســال قــرار
داشــتهاند کــه  49درصــد از افــراد را پوشــش دادهانــد.
در حالــت کلــی اگــر چولگــی و کشــیدگی متغیــر در
GFI (Goodness of Fit Index) -1
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بــازه ( )-2تــا ( )2باشــد ،میتــوان توزیــع دادههــا را
نرمــال در نظــر گرفــت (حبیبــی .)1397 ،در همیــن
راســتا ،شــاخصهای توصیفــی متغیرهــای تحقیــق در
جــدول  1ارائــه شــده اســت:
بــا توجــه بــه مقادیــر بــه دســت آمــده میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه همــه متغیرهــا و مؤلفههــای ایــن
پژوهــش از توزیــع نرمــال پیــروی میکننــد؛ مقــدار
متوســط یــا میانگیــن تمــام ایــن متغیرهــا از عــدد 3
بیشــتر و از  4کمتــر اســت؛ بــه طــوری کــه بیشــترین
و کمتریــن میانگیــن بــه ترتیــب متعلــق بــه متغیرهــای
راهبردهــا و مقولــه محــوری اســت .همچنیــن بــا توجــه
بــه مقادیــر واریانسهــا بایــد چنیــن گفــت کــه در بیــن
ایــن متغیرهــا بیشــترین پراکندگــی متعلــق بــه متغیــر
مقولــه محــوری و کمتریــن پراکندگــی نیــز متعلــق بــه
متغیــر مقولــه علــی اســت.
آمار استنباطی :مدلسازی معادالت ساختاری
در جــدول زیــر مقــدار شــاخص نیکویــی بــرازش(((،
بــرای مــدل شــکل  1بیــان شــده اســت .ایــن شــاخص
دارای دامنــه تغییــرات  0تــا  1هســتند ،کــه مقــدار
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بزرگتــر از  0/9بـه عنــوان معیــار بــرازش خــوب در نظــر
گرفتــه میشــود .شــاخص نیکویــی بــرازش انــدازهای
از مقــدار نســبی واریانــس و کوواریانــس در ماتریــس
واریانــس -کوواریانــس دادههــای نمونــه اســت ،کــه بــه
طــور مــداوم بــه وســیله ماتریــس واریانــس -کوواریانــس
مــدل توصیــف میشــود (فربــد.)1393 ،
جــدول  2نشــان می دهــد کــه تحلیــل عاملــی
تأییــدی ســازه های پرســشنامه دارای بــرازش
مناســب بــوده و ســازههای پرســشنامه بــه خوبــی
متغیرهــای مربوطــه را نشــان میدهنــد .بنابرایــن
شــرایط مداخلهگــر یعنــی بهبــود زیرســاختهای
فنــی ،فیلمنامــه جــذاب و بدیــع ،مدیریــت ســینمایی
قــوی ،حمایــت ارگانهــای دولتــی و نظامــی،
تخصیــص بودجــه ،نیــروی انســانی متخصــص و عــدم
ســطحینگری بــه ســینمای دفــاع مقــدس بــر مقولــه
محــوری کــه عبــارت اســت از ارتقــا تولیــدات ســینمایی
دفــاع مقــدس تأثیــر مثبــت دارد؛ مقولــه محــوری
بــر راهبردهــا یعنــی آمــوزش و تشــویق فیلمســازان
جــوان و مجــرب ،توجــه بــه محورهــای نــو و کالن
دفــاع مقــدس ،حمایــت از تولیــدات دفــاع مقــدس در
جشــنواره فجــر ،حمایــت متولیــان دولتــی و نظامــی،
تخصیــص بودجــه ،تدویــن سیاس ـتگذاری و اســتراتژی
یکپارچــه و برخــورداری از امکانــات رایــگان شــهرک
ســینمایی تأثیــر مثبــت دارد.
راهبردهــا بــر پیامدهــای ســازمانی کــه عبــارت
هســتند از :تقویــت ارزشهــای اخالقــی و انســانی در
جامعــه ،شــناخت قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع
مقــدس ،تقویــت هویــت و غــرور ملــی ،تقویــت انســجام
ملــی ،ارتقــای فرهنــگ دفــاع مقــدس و آرامــش روانــی
جامعــه تأثیــر مثبــت دارد.
بســترها کــه عبــارت هســتند از :پژوهــش ،فقــدان
نــگاه حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع مقــدس ،فیلمنامــه
خــوب و جامــع ،زیرســاختهای فنــی ،حمایــت
مســئوالن دولتــی و فرهنگــی ،بودجــه ،تخصیــص
امکانــات ،افزایــش کارایــی نهادهــای فرهنگــی و
تولیــدات مبتنــی بــر متــد علمــی دنیــا بــر راهبردهــا
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تأثیــر مثبــت دارد و مقولــه علــی یعنــی بازگشــت
ســرمایه تهیهکننــده ســینمایی ،تحقیــق و پژوهــش،
توجــه بــه مســائل مکتــوم دفــاع مقــدس ،امکانــات فنــی
و تکنولوژیکــی ،توجــه بــه مســائل دفاعــی روز ،جــذب
مخاطــب ،واقعنگــری ســینمای دفــاع مقــدس ،پرهیــز
از شــعارزدگی و ســطحینگری ،حفــظ هویــت ملــی و
نیــروی انســانی جــوان و کارآمــد بــر مقولــه محــوری
تأثیــر مثبــت دارنــد.
بحث تحقیق
بــ ه دلیــل ایــن کــه ایــن پژوهــش در دو بخــش
کیفــی و کمــی انجــام شــده اســت ،پــس بخــش بحــث
و نتیجهگیــری بــه دو بخــش کیفــی و کمــی تقســیم
میشــود .بخــش کیفــی شــامل نتیجهگیــری و بحــث
پیرامــون ســؤالهای پژوهــش اســت و بخــش کمــی
نیــز کــه بــا اســتفاده از نمونههــای جمــعآوری شــده
از فیلمســازان و مســئولین درگیــر در امــور تولیــدات
ســینمایی دفــاع مقــدس بــه دســت آمــده اســت بــه دو
بخــش نتایــج توصیفــی و نتایــج اســتنباطی افــراز شــده
اســت.
ســؤال  .1وضعیــت حــال ســینمای دفــاع مقــدس
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه در ایــن حــوزه
هزینههــا بســیار بــاال اســت و کار در ایــن حــوزه
ســوددهی قابــل توجهــی بــرای بخــش خصوصــی
نخواهــد داشــت و عــاوه بــر ایــن بازگشــت ســرمایهای
بــرای ســرمایهگذارانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت
دارنــد ،رخ نمیدهــد .بــا ایــن شــرایط بایســتی ارگانهــا
و نهادهــای دولتــی اقــدام بــه ســرمایهگذاری در
ســینمای دفــاع مقــدس بنماینــد ،هــر چنــد ک ـمکاری
نهادهــای مرتبــط ،اهمــال و تنبلــی مســئولین ذیربــط و
بیتوجهــی آنهــا بــه رفــع مشــکالت و موانــع موجــود،
عــدم حمایــت آنهــا و دیگــر متولیــان فرهنگــی
و نهادهــای مزتبــط بــا دفــاع مقــدس بــه گــوش
میخــورد و جــدای از ایــن مــوارد ،بخــش خصوصــی
نیــز تمایــل چندانــی بــرای ســرمایهگذاری در ســینمای
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دفــاع مقــدس را نــدارد.
بعــد نگرانکننــده دیگــری کــه وجــود دارد ،نیــز
عبــارت اســت از :بیمحتــوا و ســطحی بــودن برخــی
فیلمهــای ســاخته شــده در حــوزه دفــاع مقــدس و
از بیــن رفتــن ارزشهــای دفــاع مقــدس .بنابرایــن در
ایــن برهــه زمانــی وضعیــت ســینمای دفــاع مقــدس در
شــرایط نامطلوبــی بــه ســر میبــرد و بــرای برونرفــت
از ایــن وضعیــت بایــد در ابتــدا مســئولینی دلســوز و
افــرادی کــه طعــم جبهــه و جنــگ را چشــیدهاند ،در
پسـتهای مذکــور قــرار داده شــوند و در ادامــه بایســتی
نهادهایــی از قبیــل وزارت فرهنــگ و ارشــاد ،حفــظ و
نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس بــه همــراه بنیــاد شــهید
و مســتضعفین و دیگــر نهادهــا و ســازمانهای دیگــر
بایســتی در وظایــف و اهــداف خــود بازنگــری نمــوده و
بســتر را بــرای جــذب ســرمایهگذاران خصوصــی فراهــم
نماینــد.
ســؤال  .2عواملــی کــه موجبــات افزایــش
تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس را فراهــم
مــیآورد ،کــدام هســتند؟
نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه بــرای بهبــود
وضعیــت ســینمای دفــاع مقــدس و خــروج از ایــن
شــرایط نامطلــوب بایســتی پژوهشهایــی قــوی و
گســترده در راســتای اهــداف دفــاع مقــدس و دیگــر
ابعــاد آن صــورت بگیــرد و فلســفه وجــودی دفــاع
مقــدس بــرای اقشــار مختلــف جامعــه تبییــن گــردد و
در ایــن راســتا بــه بازآفرینــی و بیــان مفاهیــم ایثــار،
شــجاعت ،فــداکاری و میهنپرســتی پرداختــه شــود.
همچنیــن بایســتی تهیهکننــدگان و دیگــر مســئولین
بــه محورهــای جبهــه کــه ناگفتــه و بــرای مخاطــب
مجهــول مانــده بپردازنــد و از دیــدی دیگــر و نویــن بــه
مســائل جبهــه و جنــگ بپردازنــد تــا مخاطــب تمایــل
بــه ایــن گونــه اثرهــا پیــدا کنــد.
همچنیــن بــرای ســاخت فیلــم و جــذب
ســرمایهگذار بایســتی از طــرف دولــت یارانــه بــرای
تهیهکننــدگان در نظــر گرفتــه شــود و از طریــق
نهادهــای دولتــی مــورد حمایــت مــادی قــرار گیرنــد و
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بودجـهای بــه طــور ســاالنه بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
شــود .عــاوه بــر ایــن مــوارد بایــد از تهیهکنندههــا و
عوامــل اجرایــی بــروز بــا امکانــات نویــن اســتفاده شــود
و از تفکــرات دهههــای پیشــین در مــورد جنــگ در
ســاخت فیلمهــای ســینمایی دفــاع مقــدس اســتفاده
بــرده نشــود .شــایان ذکــر اســت کــه بایســتی مفهــوم
عــام و غیرکلیشــهای جبهــه و دفــاع مقــدس بــرای
مخاطبیــن بیــان شــود تــا افــرادی متخصــص و توانمنــد
ولــو بــا طــرز فکــر مختلــف بــه تولیــد چنیــن آثــاری
بپردازنــد.
ســؤال  .3بســترهایی کــه موجبــات افزایــش
تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس میشــوند،
کــدام هســتند؟
نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه بــرای نیــل بــه
افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس بایســتی نگاه
حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع مقــدس حذف و برداشــته
شــود ،فیلمنامههــای خــوب و جامــع مــورد پذیــرش
نهادهــای نظارتــی قــرار بگیرنــد ،زیرســاختهای فنــی
بــرای ســاخت چنیــن آثــاری فراهــم شــود ،حمایــت
مســئوالن دولتــی و فرهنگــی از ســاخت ایــن فیلمهــا
همــه جانبــه و بیــش از پیــش باشــد ،بودجــه قابــل
توجهــی بــرای ایــن کارهــا در نظــر گرفتــه شــود و
امکانــات ســختافزاری و نرمافــزاری الزم مهیــا گــردد،
فعالیتهــای کارســاز و مفیــد نهادهــای فرهنگــی
بیشــتر شــود و تولیــد فیلمهــا بــر اســاس روشهــای
آکادمیــک و علمــی روز دنیــا باشــد.
ســؤال  .4عوامــل مداخلهکننــدهای کــه
موجبــات افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع
مقــدس را فراهــم میآورنــد ،کــدام هســتند؟
نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه عوامــل مؤثــر بــر
افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس عبــارت
هســتند از :بهبــود زیرســاختهای فنــی ،فیلمنامــه
جــذاب و بدیــع ،مدیریــت ســینمایی قــوی ،حمایــت
ارگانهــای دولتــی و نظامــی ،تخصیــص بودجــه ،نیــروی
انســانی متخصــص و عــدم ســطحینگری بــه ســینمای
دفــاع مقــدس.
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پــس بــرای ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــد ایــن آثــار
بایــد از کادر اجرایــی قــوی ،بــا معلومــات کافــی و دیــدی
بــاز اســتفاده شــود و جــدای از ایــن مــورد بایســتی از
لحــاظ مــادی و معنــوی شــرایط بــرای تهیهکننــدگان
مهیــا باشــد کــه دغدغــهای بابــت کمبــود بودجــه و
دیگــر نیازهــای فیزیکــی و غیــر فیزیکــی نداشــته باشــند
و بتواننــد از هنرمندانــی توانمنــد و مجــرب بهــره ببرنــد.
ســؤال  .5چــه تدابیــر و راهکارهایــی جهــت
افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس
پیشــنهاد میدهیــد؟
پیشــنهادها در ایــن رابطــه عبــارت هســتند از:
آمــوزش و تشــویق فیلمســازان جــوان و مجــرب ،توجــه
بــه محورهــای نــو و کالن دفــاع مقــدس ،حمایــت از
تولیــدات دفــاع مقــدس در جشــنواره فجــر ،حمایــت
متولیــان دولتــی و نظامــی ،تخصیــص بودجــه ،تدویــن
سیاس ـتگذاری و اســتراتژی یکپارچــه و برخــورداری از
امکانــات رایــگان شــهرک ســینمایی .بنابرایــن راهکارهــا
بــرای خــروج از وضعیــت نامطلــوب ســینمای دفــاع
مقــدس حــول تربیــت نیروهــای متخصــص ،پــرورش
افــکار نــو در مــورد جبهــه و توســعه محورهــای کمتــر
بیــان شــده جبهــه ،حمایــت مــادی و معنــوی از
ســازندگان و ســرمایهگذاران و فراهــم نمــودن بســتر و
امکانــات مختلــف بــرای ســاخت فیلــم اســت.
ســؤال  .6افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع
مقــدس چــه پیامدهایــی بــه دنبــال دارد؟
بــر ایــن اســاس افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع
مقــدس باعــث خواهــد شــد تــا ارزشهــای اخالقــی و
انســانی در جامعــه تقویــت و ارتقــا یابــد ،مــردم بیشــتر
بــا قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع مقــدس آشــنا شــده
و شــناخت پیــدا کننــد ،هویــت و غــرور ملــی مــا و
همچنیــن انســجام ملــی ،تقویــت یابــد و بســتر بــرای
آرامــش روانــی جامعــه مهیــا گــردد .بــا ایــن دیــد بایــد
چنیــن گفــت کــه افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع
مقــدس حجمــی از مشــکالت و چالشهــای جامعــه
امروزمــان را کــه عــدم شــناخت کافــی از قهرمانــان و
اســطورههای کشــور ،کاهــش انســجام ملــی و نبــود
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آرامــش روانــی در بیشــتر اقشــار جامعــه اســت ،را بهبــود
و حــل خواهــد کــرد.
ســؤال  .7الگویــی مناســب جهــت ارتقــای
تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس چــه
شــاخصهایی بایــد داشــته باشــد؟
پــس بــرای ایــن کــه تولیــدات ســینمای دفــاع
مقــدس از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــند و مخاطــب
جــذب آنهــا شــود بایــد بــر اســاس جــذب مخاطــب
ســاخته شــوند ،واقعنگــری ســینمای دفــاع مقــدس
از بیــن نــرود ،توجــه بــه مفاهیــم ارزشــی و ســاخت و
اجــرای فیلمنامــه باکیفیــت و بدیــع در دســتور کار قــرار
گیــرد و از شــعارزدگی و ســطحینگری پرهیــز شــود
و بــا توجــه بــه حفــظ هویــت ملــی از نیــروی انســانی
جــوان و کارآمــد در ســاخت ایــن آثــار اســتفاده شــود.
آن چــه کــه جــدای از ایــن مــوارد مهــم اســت ،حمایــت
مســئوالن و ارگانهــا اســت ،موضوعــی کــه اکنــون جــز
دغدغههــای اصلــی فیلمســازان اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه در راســتای ایــن شــاخصها
بایــد چنیــن گفــت کــه دیــد و نگــرش ســازندگان
فیلمهــای ســینمایی دفــاع مقــدس بایــد گســتردهتر و
متفاوتتــر از کارهــای قبلــی باشــد و بایســتی بــه ابعــاد
جدیدتــری از دفــاع مقــدس بپردازنــد .در ادامــه تحلیــل
کیفــی ب ـه دلیــل وجــود تشــابهات معنایــی و مفهومــی
مقولههــای بــه دســت آمــده ،دوبــاره مقولههــای
عمــده در قالــب چنــد مقولــه کلیتــر ،تحلیلیتــر
و انتزاعیتــر خالصــه گردیــد و آنهــا بــر اســاس
 6مقولــه محــوری ،بســترها ،مقولــه علــی ،پیامدهــا،
شــرایط مداخلهگــر و راهبردهــا بازســازی شــدند .در
ایــن بخــش از روش معــادالت ســاختاری و تکنیــک
تحلیــل عاملــی تأییــدی اســتفاده شــد کــه طبــق نتایــج
بــه دســت آمــده از نرمافــزار آمــوس مشــخص شــد،
کــه مــدل طراحــیشــده در ایــن پژوهــش از بــرازش
مناســبی برخــوردار اســت و ســازههای پرســشنامه
آن نیــز بــه خوبــی میتواننــد متغیرهــای مربوطــه را
تبییــن و نشــان دهنــد.
بــا توجــه بــه ضرایــب رگرســیونی مشــخص شــد کــه
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

شــرایط مداخلهگــر یعنــی بهبــود زیرســاختهای فنــی،
فیلمنامــه جــذاب و بدیــع ،مدیریــت ســینمایی قــوی،
حمایــت ارگانهــای دولتــی و نظامــی ،تخصیــص بودجــه،
نیــروی انســانی متخصــص و عــدم ســطحینگری بــه
ســینمای دفــاع مقــدس بــر مقولــه محــوری کــه عبــارت
اســت از :ارتقــا تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس تأثیــر
مثبــت دارد؛ مقولــه محــوری بــر راهبردهــا یعنــی آمــوزش
و تشــویق فیلمســازان جــوان و مجــرب ،توجــه بــه
محورهــای نــو و کالن دفــاع مقــدس ،حمایــت از تولیــدات
دفــاع مقــدس در جشــنواره فجــر ،حمایت متولیــان دولتی
و نظامــی ،تخصیــص بودجــه ،تدویــن سیاســتگذاری
و اســتراتژی یکپارچــه و برخــورداری از امکانــات رایــگان
شــهرک ســینمایی تأثیــر مثبــت دارد .همچنیــن راهبردها
بــر پیامدهــای ســازمانی کــه عبــارت هســتند از :تقویــت
ارزشهــای اخالقــی و انســانی در جامعــه ،شــناخت
قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع مقــدس ،تقویــت هویــت
و غــرور ملــی ،تقویــت انســجام ملــی ،ارتقــای فرهنــگ
دفــاع مقــدس و آرامــش روانــی جامعــه تأثیــر مثبــت
دارد .بســترها کــه عبــارت هســتند از پژوهــش ،فقــدان
نــگاه حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع مقــدس ،فیلمنامــه
خــوب و جامــع ،زیرســاختهای فنــی ،حمایــت مســئوالن
دولتــی و فرهنگــی ،بودجــه ،تخصیــص امکانــات ،افزایــش
کارایــی نهادهــای فرهنگــی و تولیــدات مبتنــی بــر متــد
علمــی دنیــا بــر راهبردهــا تأثیــر مثبــت دارد.
مقولــه علــی یعنــی بازگشــت ســرمایه تهیهکننــده
ســینمایی ،تحقیــق و پژوهــش ،تغییــر بینــش بــه
عراقیهــا ،توجــه بــه مســائل مکتــوم دفــاع مقــدس،
امکانــات فنــی و تکنولوژیکــی ،توجــه بــه مســائل
دفاعــی روز ،جــذب مخاطــب ،واقعنگــری ســینمای
دفــاع مقــدس ،پرهیــز از شــعارزدگی و ســطحینگری،
حفــظ هویــت ملــی و نیــروی انســانی جــوان و کارآمــد
بــر مقولــه محــوری تأثیــر مثبــت دارنــد.
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 .10پورالخــاص ،شــکراهلل و یحیایــی ،محمــد.)1397( .
بازنمایــی اســطوره قهرمــان مظلــوم در روایتهــای داســتانی
ســینمای جنــگ تحمیلــی مطالعــه مــوردی چهــار فیلمنامــه
از چهــار دهــه ســینمای ایــران ،رســانه و فرهنــگ ،پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دو فصلنامــه علمــی-
پژوهشــی ،ســال هشــتم.71 - 55 ،2 ،
 .11پیــر داده بیرانونــد ،محمــد؛ مرادخانــی ،صفیــه و حســینی
موخــر ،ســید محســن .)1397( .بررســی اقتباسهــای
ســینمایی از آثــار ادبــی دفــاع مقــدس (مطالعــه مــوردی
فیلمهــای :تویــی کــه نمیشــناختمت ،آتــش در خرمــن و
شــیار  ،)143پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه لرســتان.
 .12تقــویفــرد ،محمــد رضــا و شــهبا ،محمــد.)1390( .
بررســی رونــد تاریخــی ســینمای دفــاع مقــدس (ســینمای
جنــگ ایــران) ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه هنــر

ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس

تهــران.
 .13ثابتــی ،مســعود .)1386( .مــروری بــر ســه دهــه ســینمای
جنــگ در ایــران :دســتمایهای بــرای آفرینشهــای
ســینمایی ،فصلنامــه ســوره اندیشــه.45 - 39 .35 ،
 .14جاویــدی ،حســن .)1389( .دفــاع مقــدس در صحنــه
ســینما ،ماهنامــه پیــام انقــاب.39 ،
 .15حــاج حســینی ،محمــد .)1395( .بررســی مقایســهای
ارزشهــای دینــی در ســینمای دهــه  60و  80ایــران .تهــران:
نشــر ســروش.
 .16حبیـب الــهزاده ،حســن؛ یوســفی انکنــاری ،محمــد جعفــر؛
لزگــی ،ســید حبی ـب الــه و مختابــاد امرئــی ،ســید مصطفــی.
( .)1394شــیوههای قهرمانپــردازی در ادبیــات دفــاع
مقــدس بــا رویکــردی بــرای اقتبــاس نمایشــی -پــروژه عملــی:
نــگارش فیلمنامــه «میثــم» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه تربیــت مــدرس.
 .17خزاعــی ،محمــد .)1393( .ســینمای دفــاع مقــدس :نگاهی
از بــرون( ،ترجمــه :محمــد معماریــان) ،مجموعــه مقــاالت
پژوهشــی منتشــر شــده در خــارج از کشــور دربــاره ســینمای
دفــاع مقــدس ،تهــران :نشــر ســاقی.
 .18دانــش ،مهــرزاد .)1392( .آسیبشناســی جنــگ در
ســینمای ایــران .فصلنامــه ســینمایی فارابــی- 98 ،)1( 19 ،
.99
 .19دانــش ،مهــرزاد .)1393( .ســهم ســینمای ایــران در
بازنمایــی دفــاع مقــدس ،فصلنامــه مــردم ســاالری .ش ،3581
(هفتــم خــرداد).12 ،
 .20درخشــان ،ناصــر؛ مختابــاد امرئــی ،ســید مصطفــی؛ لزگــی
ب الــه و شــیخمهــدی ،علــی .)1389( .بررســی
ســید حبیــ 
شــاخصهای کیفــی فیلمنامههــای دفــاع مقــدس (1360
تــا )1370؛ نــگارش فیلمنامــه بــازی زندگــی ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
 .21راســتین ،شــادمهر .)1373( .فیلمشناســی ســینمای
جنــگ و دفــاع مقــدس ،فصلنامــه فیلــم ســال ،165 ،12
صفحــات .111 - 100
 .22کریمــی ،ابراهیــم .)1392( .بررســی دو ژانــر متفــاوت در
ســینمای جنــگ جهــان ،بــه آدرس :ســخن آنالیــن .خــرداد
 .1392تاریــخ بازیابــی  25آذر .1392
 .23راهپیمــا فــرد ،فاطمــه؛ نقیــبالســادات ،ســیدرضا و کیــا،
علــی اصغــر .)1395( .قاببنــدی تصویــر زن درســینمای
دفــاع مقــدس ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه ســوره،
دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعــی.
 .24رحیمــی جعفــری ،مهــرزاد .)1392( .نشانهشناســی
ســینمای دفــاع مقــدس :بــا مطالعــه مــوردی بوســیدن روی

mediamgt.ir

مــاه از رویکــرد نشانهشناســی پدیــداری ،فصلنامــه ســینمایی
فارابــی.81 - 72 ،)1( 19 ،
 .25شــاه حســینی ،انیســه .)1393( .ســینمای دفــاع مقــدس
دغدغــه میخواهــد (گفــت و گــو بــا انســیه شــاه حســینی
کارگــردان ســینما) بــه آدرس :قــدس آنالیــن .تاریــخ بازیابــی.
.1393/09/17
 .26شــرف الدیــن ،محمــد رضــا .)1393( .دفــاع مقــدس
کاملتریــن گونــه ســینمایی کشــور ،ســینمای دفــاع مقــدس
بینالمللــی اســت ،بــه آدرس :خبرگــزاری شبســتان .تاریــخ
بازیابــی.1393/08/21 ،
 .27شــهیدی ،مهــرداد .)1373( .مالحظــات تبلیغاتــی دربــاره
ســینمای جنــگ .محمــد قاســم فروغــی جهرمــی (ویراســتار)،
مقــاالت برگزیــده چهارمیــن کنفرانــس بررســی دفــاع مقــدس:
راههــای حفــظ آثــار فرهنگــی دفــاع مقــدس ،تهــران :بنیــاد
حفــظ آثــار و ارزشهــای دفــاع مقــدس.
 .28طاهــری زاده ،مهــدی .)1389( .آییــن برنامهســازی
قابلیــت فیلــم مســتند بــرای انتقــال مفاهیــم دینــی ،صــدا و
ســیمای جمهــوری اســامی ،مرکــز پژوهشهــای اســامی.
 .29عــارف ،لیــا .)1396( .بازنمایــی نقــش خانوادگــی و
اجتماعــی زن در فیلمهــای برگزیــده ســینمایی جشــنواره
دهــه فجــر دهــه هشــتاد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته
علــوم ارتباطــات.
 .30فاتحــی ،محســن .)1393( .از ســینمای خــان بابایــی تــا
ســینمای ژانوســی ،فصلنامــه جامعــه ،فرهنــگ ،رســانه.13 ،
 .31فراســتی ،مســعود .)1392( .فرهنــگ فیلمهــای جنــگ و
دفــاع ایــران ،نشــر ســاقی ،تهــران ،چاپــاول.
 .32فیلیپــس ،ویلیــام .)1395( .پیــش درآمــدی بــر فیلــم،
مترجــم فتــاح محمــدی ،ناشــر بنیــاد ســینمایی فارابــی.
 .33قاضــی میــر ســعید ،حکمــت .)1362( .کارنامــه هشــت
ســاله دفــاع مقــدس در ســینمای جنــگ .فصلنامــه صــف،
.49 - 46 ،162
 .34معدنــی ،ســعید .)1391( .جامعهشناســی ســینمای
جنــگ و دفــاع مقدس.تهــران :انتشــارات بهمــن برنــا.
 .35لنگفــورد ،بــری .)1393( .ژانــر فیلــم کالســیک تــا
پساکالســیک( ،ترجمــه حســام الدیــن موســوی) ،ســوره مهــر،
تهــران ،چــاپ اول.
 .36لوتمــن ،یــوری .)1376( .نشانهشناســی و زیباشناســی
ســینما ،بــه نقــل از حــاج حســینی .)1395( ،تهــران ،ناشــر:
صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران (ســروش).
 .37متیــن پــور ،مظفــر .)1384( .ریختشناســی ادبیــات
ســینمای دفــاع مقــدس بــا قلمهــای طالیــی ،فصلنامــه
ســینما.12 ،711 ،
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

ک ثابــت ،مهــدی و خــدادادی ،محمــد.
 .38محبتــی ،آمنــه؛ ملـ 
( .)1397مؤلفههــای پایــداری در فیلمنامههــای ســینمایی
دفــاع مقــدس ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه یــزد،
پردیــس علــوم انســانی و اجتماعــی.
 .39ملــک لــو ،ابوالفضــل .)1396( .بازنمایــی مؤلفههــای
ســبک زندگــی اســامی ایرانــی در ســریالهای تلویزیونــی،
بررســی مؤلفــه کســب رزق حــال در دو ســریال «بــرادر»
و «مدینــه» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته تبلیــغ و
ارتباطــات فرهنگــی.
 .40مهدلــو ،روح الــه .)1387( .ســینمای دفــاع مقــدس در
بوتــه تحلیــل ،ماهنامــه بشــری.69 - 62 ،
 .41مهــدی زاده ،ســید محمــد .)1387( .رســانه و بازنمایــی،
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تهــران :دفتــر مطالعــات و توســعه رســانهها.
 .42نقیبــی اصفهانــی ،مریــم ســادات؛ فهیمــی فــر ،علــی
اصغــر و اســفندیاری ،شــهاب .)1397( .تبییــن ســاختارگرایانه
ســینمای دفــاع مقــدس( ،مطالعــه مــوردی مهاجــر و لیلــی بــا
مــن اســت) ،رســانه و فرهنــگ ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی دو فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی ،ســال
هشــتم.236 – 215 ،1 ،
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