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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 انقــالب اســالمی فــراز و فــرود بســیاری را طــی کــرده اســت.
ــث  ــری و بح ــامل نتیجه گی ــی ش ــش کیف ــت، بخ ــده اس ــام ش ــی انج ــی و کم ــش کیف ــش در دو بخ ــن پژوه ای
پیرامــون ســؤال های پژوهــش اســت و بخــش کمــی نیــز کــه بــا اســتفاده از نمونه هــای جمــع آوری 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.
ــه،  ــی و انســانی در جامع ــت ارزش هــای اخالق ــارت هســتند از: تقوی ــر پیامدهــای ســازمانی کــه عب ــا ب راهبرده
ــی، ارتقــای  ــی، تقویــت انســجام مل ــاع مقــدس، تقویــت هویــت و غــرور مل ــان ملــی و فرهنــگ دف شــناخت قهرمان
ــاع  ــه ســینمای دف ــی ب ــگاه حاکمیت ــدان ن ــت دارد. فق ــر مثب ــه تأثی ــی جامع ــاع مقــدس و آرامــش روان فرهنــگ دف
مقــدس، فیلم نامــه خــوب و جامــع، زیرســاخت های فنــی، حمایــت مســئوالن دولتــی و فرهنگــی، بودجــه، تخصیــص 
امکانــات، افزایــش کارایــی نهادهــای فرهنگــی و تولیــدات مبتنــی بــر متــد علمــی دنیــا بــر راهبردهــا تأثیــر مثبــت 
ــه علــی یعنــی بازگشــت ســرمایه تهیه کننــده ســینمایی، تحقیــق و پژوهــش، توجــه بــه مســائل مکتــوم  دارد. مقول
دفــاع مقــدس، امکانــات فنــی و تکنولوژیکــی، توجــه بــه مســائل دفاعــی روز، جــذب مخاطــب، واقع نگــری ســینمای 
ــر  ــی و نیــروی انســانی جــوان و کارآمــد ب ــت مل ــز از شــعارزدگی و ســطحی نگری، حفــظ هوی ــاع مقــدس، پرهی دف

مقولــه محــوری تأثیــر مثبــت دارنــد.
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مقدمه
ســینمای دفــاع مقــدس گونــه ای خــاص از ســینمای 
ــر  ــا ژان ــکار ب ــی آش ــه نزدیکی های ــت؛ اگرچ ــران اس ای
فیلم هــای جنگــی دارد؛ امــا پــاره ای شــاخص مضمونــی 
آن )هماننــد ایثــار، ایمــان، شــهادت و ...( کــه برگرفتــه 
شــیعی  آموزه هــای  دل  از  کــه  جهــاد  فرهنــگ  از 
ــر کشــورها  ــی دیگ ــا ســینمای جنگ ــد، آن را ب برآمده ان

ــز ســاخته اســت. متمای
ــه  ــن ک ــن چنی ــی ای ــر مفاهیم ــی ب ــد معنای تأکی
در فرهنــگ غیــر ایرانــی و غیــر اســالمی نمونــه ای 
نمی تــوان بــرای آن یافــت، تفاوت هایــی مبنایــی را 
در ایــن میــان رقــم زده اســت، کــه می توانــد ســینمای 
دفــاع مقــدس را بــه یکــی از گونه هــای اصیــل ســینمای 
ــام شــیعی و  ــدل ســازد کــه متضمــن پی ــران ب ــی ای مل
ــوع  ــان اســت. وق ــرای دیگــر کشــورهای جه اســالمی ب
جنگ هــای بــزرگ منطقــه ای یــا جهانــی همــواره 
بــرای دســت انــدرکاران ســینما منبــع سرشــاری بــوده، 
و آثــار فراوانــی در ایــن زمینــه تولیــد شــده اســت. بیــن 
جنگ هــای قــرن حاضــر، مقــاوت هشــت ســاله ایــران در 
برابــر تهاجــم ســنگین و همــه جانبــه عــراق بــه دلیــل 
ماهیــت ویــژه اش بــا ســایر جنگ هــا متفــاوت بــود کــه 
ــر آن  ــدس« ب ــاع مق ــام »دف ــز ن ــل نی ــن دلی ــه همی ب

ــکاران، 1396(. ــدی و هم ــد )مکون ــته ش گذاش
ــه ژانرهــای  ســینمای جنــگ)1( جــزو نخســتین گون
ســینما اســت، کــه پــا بــه عرصــه حضــور در ایــن هنــر 
ــر گذاشــته اســت. بررســی ها در تحقیــق  صنعــت فراگی
ــان  ــه از زم ــان داد ک ــهبا )1390( نش ــرد و ش ــوی  ف تق
ــی  ــم ایران ــن فیل ــد اولی ــران و تولی ــینما در ای ــد س تول
در ســال )1309( تــا پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــف  ــران تعری ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــاز جن و آغ
مشــخصی از گونــه جنــگ در ســینمای ایــران بــه چشــم 
نمی خــورد و بــا اندکــی اغمــاض می تــوان آن را نادیــده 

گرفــت.
ایــن در حالــی اســت کــه وقــوع جنــگ جهانــی دوم 

War Cinema -1
Holy Defense Cinema -2

ــی و  ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــراوان اجتماع ــیب های ف و آس
ــی اشــغال  ــران بی طــرف در جنــگ، ول ــه ای اقتصــادی ب
شــده می توانســت دســتمایه تولیــدات فراوانــی در ایــن 
ــکا و  ــا، آمری ــه در اروپ ــه ک ــان گون ــد، هم ــه باش گون

روســیه ایــن گونــه شــد.
فیلم هـــــای جنگـــــی نقـــــش انکارناپذیـــری در 
ــه  ــن رو ب ــد، از ای ــی دارن ــه جمع ــه حافظ ــکل دهی ب ش
بازنویســی تاریــخ منجــر می شــوند. یکــی از پیامدهــای 
ــا  ــی ب ــش فیلم های ــی پیدای هشــت ســال جنــگ تحمیل
ــه ســینمایی  ــراق اســت، ک ــران و ع ــگ ای مضمــون جن
ــد دوره  ــت و چن ــی اس ــای فرهنگ ــر زمینه ه ــی ب مبتن
تحــول بیانــی و مضمونــی را در تاریــخ خــود بــه نمایــش 
ــت و  ــا کمی ــروز، ب ــا ام ــال )1360( ت ــذارد. از س می گ
کیفیــت متفــاوت، فیلم هایــی بــا محتــوای جنــگ 
ــوم  ــی موس ــی فیلم های ــور اختصاص ــه ط ــی و ب تحمیل
ــاع مقــدس تولیــد می شــود کــه از حمایت هــای  ــه دف ب
اصفهانــی،  )نقیبــی  شــده اند  برخــوردار  حکومتــی 

ــفندیاری، 1397(. ــر و اس ــی ف فهیم
ــاع مقــدس  ــوان گفــت دوران هشــت ســال دف می ت
دورانــی خــاص و درخشــان در تاریــخ کشــور مــا اســت، 
ــا همــان هنــر هفتــم، یکــی از  ــد ســینما ی کــه بی تردی
ــت  ــای دوران هش ــال ارزش ه ــای انتق ــن ابزاره مؤثرتری
ســاله دفــاع مقــدس اســت. ویژگــی ژانــر دفــاع مقــدس 
دفــاع  رزمنــدگان  درون  و  روحیــات  بــه  پرداختــن 
مقــدس، باورهــا و اعتقادهــای آن هــا بــر اســاس واقعیات 
ــج در ســال های شــکل گیری  ــه تدری ــوده اســت کــه ب ب
ــای  ــب ارتق ــید و موج ــود رس ــه اوج خ ــینما ب ــن س ای

ــاع مقــدس)2( شــد. ســطح کیفــی ســینمای دف
در ایــام دفــاع مقــدس و چنــد ســالی پــس از 
انعــکاس  زمینــه  در  خوبــی  ســرمایه گذاری های  آن 
امــا  گرفــت؛  صــورت  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای 
دیگــر  هفتــاد  دهــه  از  بعــد  متمــادی  ســال های 
گیشــه های ســینما تعییــن می کننــد، ســینما بایــد روی 
ــود  ــه در دهــه ن ــد. البت ــزی ســرمایه گذاری کن چــه چی
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ــر  ــینمایی، از ژان ــای س ــن فیلم ه ــی از پرفروش تری یک
ــوده اســت کــه از اقبــال عمومــی هــم  ــاع مقــدس ب دف
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(.
ــراق و پرداخــت  ــران و ع ــی ای ــگ تحمیل ــوع جن وق
موضوعــی بــه رویدادهــای دفــاع مقــدس از منظــر جنگ 
ــانه های  ــی و ... در رس ــی، تاریخ ــای اجتماع و رویداده
ســینما،  و  تلویزیــون  چــون  شــنیداری  و  دیــداری 
امــروزه بــا گذشــت چهــار دهــه زمینه ســاز ایجــاد 
ژانــری مســتقل یعنــی ژانــر ســینمای دفــاع مقــدس یــا 
ــانه های  ــترده ترین رس ــتر گس ــگ در بس ــینمای جن س
ــت.  ــده اس ــینما گردی ــون و س ــی تلویزی ــری یعن تصوی
رســانه هایی کــه بــا بــه کارگیــری ســه خصلــت قــدرت، 
و  رشــادت ها  انتقــال  وســیله  گســتردگی  و  اعتبــار 
ــتر  ــده در بس ــتگان رزمن ــان گذش ــای از ج ایثارگری ه
رســانه تبلیــغ و تهییــج ارزش هــای معنــوی و ملــی ایــن 
پدیــده اجتماعــی بــه مثابــه دفــاع مقــدس در نــزد آحــاد 

ــت. ــوده اس ــی ب ــران جهان ــران و نظاره گ ــت ای مل
ســینمای دفــاع مقــدس طــی ایــن چهــار دهــه بــه 
تدریــج از مســیر نخســتین آن دور شــده اســت تــا جایی 
ــی  ــود را ط ــول خ ــال ها دوران اف ــی از س ــه در برخ ک
ــاخته  ــن دوران س ــه در ای ــی ک ــت و فیلم های ــرده اس ک
اخراجی هــا ســاخته مســعود ده  می شــود، هماننــد 
نمکــی، بــه ســمت ایجــاد فضــای طنــز رفتــه تــا بدیــن 
طریــق، بــه جــذب مخاطــب و فــروش گیشــه های 
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 
ــه  ــاع مقــدس ب ــه دف ــادآوری مقول ــه جهــت ی باشــند، ب
ــه  ــیوه هایی ک ــد؛ ش ــی روی آورن ــر بیان ــیوه های دیگ ش
بــه ارزش هــای نخســتین ســینمای دفــاع مقــدس بــه آن 
ــدازه از اهمیــت برخــوردار نیســت )بکشــلو، حســینی  ان

ــی، 1396(. و فرخ
ــت  ــاظ ماهی ــه لح ــم ب ــدس ه ــاع مق ــینمای دف س

دفاعــی، ملــی و دینــی و هــم بــه لحــاظ شــور ایســتادگی 
و حرکــت -برخــالف ســکوت و خاموشــی در زمــان 
ــت و  ــل اس ــل تأم ــتودنی و قاب ــی دوم- س ــگ جهان جن
انتخــاب نــام ســینمای دفــاع مقــدس بــرای ایــن گونــه 
کــه عمــری 40 ســاله در ســینمای ایــران دارد برگرفتــه 
ــی،  ــران اســت )محبت ــردم ای ــی م از خواســتگاه اجتماع
ــد  ــی رون ــا بررس ــدادادی، 1397(. ام ــت و خ ــک  ثاب مل
ــن  ــه ای ــدس نشــان داد ک ــاع مق تاریخــی ســینمای دف
گونــه بــا تــوان بســیاری کــه از جهــت محتــوا و مضمــون 
ــای  ــازی نمایشــی رویداده ــت بازس ــود دارد، قابلی در خ
ــگاه  ــدان ن ــل فق ــه دلی ــه ب ــت ک ــته اس ــی را داش فراوان
علمــی و دانشــگاهی از حــق تثبیــت بــه عنوان ســینمای 
ملــی ایــران بازمانــده اســت. ایــن بررســی های تاریخــی، 
تطبیقــی و تحلیلــی نشــان می دهــد کــه ســینمای 
ــر  ــات غی ــل بی برنامگــی و توجه ــه دلی ــدس ب ــاع مق دف
حرفــه ای و غیــر آکادمیــک بــه جــای رشــد و بالندگــی 
در مســیر افــول و افتادگــی حرکــت نمــوده و طــی 
ســال های گذشــته پــا در میــدان هجــو، تمســخر و 

ــت. ــته اس ــه گرایی گذاش گیش
از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت مطالــب مطرح شــده 
ــای  ــت ارتق ــی جه ــه الگوی ــر ارائ ــش حاض ــدف پژوه ه
تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس اســت. ســؤال اصلــی 
ایــن پژوهــش نیــز ایــن اســت کــه آیــا مــدل مناســبی 
ــل  ــاع مقــدس قاب ــدات ســینمایی دف ــا تولی جهــت ارتق

طراحــی اســت؟

مبانی نظری 
سینما

ــک  ــه در آن ی ــت ک ــر اس ــاخه ای از هن ــینما ش س
داســتان بــه وســیله دنبالــه ای از تصاویــر متحــرک 
)فیلــم( نمایــش داده می شــود. یــک نمایــش ســینمایی 
کــه فیلــم ســینمایی نامیــده می شــود، از عناصــر تصویــر 
ــو،  ــا( و صــدا )گفتگ ــه ای از فریم ه ــه صــورت مجموع )ب
صــدا و موســیقی( تشــکیل شــده اســت. یــک فیلــم بــر 
ــه ای از  ــط مجموع ــناریو و توس ــا س ــه ب ــاس فیلم نام اس
ــردار و ... ســاخته می شــود. بازیگرهــا، کارگــردان، فیلم ب

ارائه  الگویی جهت  ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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ســینما جدیدتریــن شــاخه هنــر، معــروف بــه هنــر 
هفتــم اســت، کــه امــروزه یکــی از عمومی تریــن و 
ــر  ــد. هن ــه می کن ــری را ارائ ــدات هن ــن تولی محبوب تری
ســینما بــا ســاخت دوربیــن فیلم بــرداری در اواخــر 
ــت  ــی اس ــم اصطالح ــد. فیل ــد ش ــم متول ــرن هجده ق
کــه بــه طــور عــام شــامل تصاویــر متحــرک می گــردد. 
ــم  ــه فیل ــت ک ــت اس ــن واقعی ــام در ای ــن ن ــه ای ریش
عکاســی بــه طــور تاریخــی عنصــر اساســی رســانه ضبــط 
و پخــش تصاویــر متحــرک بــه حســاب می آمــده اســت 

ــدی، 1395(. ــل از محم ــه نق ــس، ب )فیلیپ
ــردم و  ــر م ــط تصوی ــق ضب ــا از طری ــد فیلم ه تولی
ــا از  ــه وجــود آوردن آن ه ــا ب ــا دوربین ه ــی ب اشــیا واقع
ویــژه  جلوه هــای  انیمیشــن ها  تکنیک هــای  طریــق 
ــای  ــه ای از قاب ه ــا از مجموع ــرد. فیلم ه ــام می گی انج
انفــرادی تشــکیل شــده اند کــه، زمانــی کــه بــه ســرعت 
و پشــت ســر هــم نمایــش داده می شــوند، توهــم 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــه وجــود می آورن ــده ب ــت را در بینن حرک
ــر آن  ــر اث ــه ب ــر ک ــدگاری تصوی ــام مان ــه ن ــای ب پدیده
یــک منظــره بــرای کســری از ثانیــه پــس از بیــن رفتــن 
ــن  ــمک های بی ــد، چش ــا می مان ــر ج ــه ب آن در حافظ
ــدی زاده، 1387(. ــتند )مه ــت نیس ــل روی ــر، قاب تصاوی

همچنیــن عامــل ارتبــاط عامــل دیگــری اســت کــه 
ــر  ــن اث ــردد. ای ــر متحــرک می گ باعــث مشــاهده تصاوی
روانــی بــه نــام حرکــت بتــا معــروف اســت. از نظــر اکثــر 
انســان ها، فیلــم از انــواع مهــم هنــر بــه شــمار می آیــد. 
ــنگری  ــوزش، روش ــردن، آم ــرگرم ک ــت س ــم قابلی فیل
و الهــام بخشــیدن بــه حضــار را دارا اســت. عوامــل 
ــوع ترجمــه نداشــته  ــچ ن ــه هی ــاز ب ــداری ســینما نی دی
و قــدرت ارتباطــات جهانــی را بــه یــک محصــول 
قابلیــت  فیلــم  هــر  می بخشــند.  متحــرک  تصویــر 
ــر  ــوص اگ ــه خص ــی را دارد، ب ــان جهان ــذب مخاطب ج
ــار را  ــه گفت ــس ک ــا زیرنوی ــه و ی ــای دوبل از تکنیک ه

ــد. ــته باش ــره جس ــازد، به ــه می س ترجم
فیلم هــا همچنیــن محصوالتــی هســتند کــه توســط 
فرهنگ هــای مشــخص تولیــد گشــته و آن فرهنگ هــا را 
منعکــس و در برابــر از آن هــا تأثیــر می پذیــرد )لوتمــن، 

ــن  ــینی، 1395(. محس ــاج حس ــل از ح ــه نق 1376؛ ب
ــام »از ســینمای  ــا ن ــه خــود ب فاتحــی )1393(، در مقال
خــان بابایــی تــا ســینمای ژانوســی« بــا تمرکــز بــر ســیر 
ــام ســینما در ایــران و شــرایط  تاریخــی پدیــده ای بــه ن
اجتماعــی -سیاســی دوره هــای بزنگاهــی تاریــخ ایــران، 
ــران  ــی از ســینمای ای ــی اجتماع کوشــیده اســت تحلیل
ــال 1279 هجــری شمســی،  ــد: او در س ــه دســت ده ب
ــای  ــتین بذره ــروطه، نخس ــش از مش ــال پی ــش س ش
ســینما در خــاک ایــران پاشــیده شــد. مظفرالدیــن شــاه 
ــار برخــالف پــدرش، »مرزهــای  پیــش از ایــن، و ایــن ب
ــل  ــد حب ــی مانن ــای لیبرال ــه روی روزنامه ه ــور را ب کش
ــر  ــره منتش ــه و قاه ــه در کلکت ــرورش ک ــن و پ المتی
می شــد بــاز کــرده بــود، ممنوعیــت مســافرت بــه 
ــام  ــه مق ــم را ب ــود، ملک ــته ب ــان برداش ــگ را از می فرن
ســفیر ایــران در رم گمــارده بــود و مهم تــر از همــه ایــن 
کــه تشــکیل انجمن هــای صنفــی و آموزشــی را تشــویق 

ــود« )فاتحــی، 1393: 88(. ــرده ب ک
در واقــع ســینماتوگراف هدیــه ای ملوکانــه در کنــار 
ــی  ــود. آزادی های ــت ب ــه رعی ــا ب ــایر آزادی ه ــای س اعط
ــت  ــدود هش ــد. ح ــدرن بودن ــران م ــاهنگ ای ــه پیش ک
ســال بعــد روزنامــه صــور اســرافیل اعــالن 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، 1393: 88(.
ســینمای رضاخانــی - خــان بابایــی )1304 تــا 
بابــا  خــان  رضاخانــی،  ســینمای  آغازگــر   :)1315
معتضــدی بــود. او کــه بالفاصلــه پــس از کودتــای 1299 
از فرنــگ بــه ایــران بازگشــته بــود، پــس از فیلم بــرداری 
ــد و  ــرزای ولیعه ــن می ــد حس ــود، محم ــواده خ از خان
مجلــس مؤسســان بــه مجلــس شــورای ملــی رفــت تــا 
در 24 آذر 1304 از مراســم ســوگند خــوردن رضاخــان 
ــان اشــاره  ــرد )فاتحــی، 1393: 97(. آبراهامی ــم بگی فیل
می کنــد کــه »رضاشــاه پــس از تحکیــم و تثبیــت 
اجتماعــی  اصالحــات  بــه  سیاســی  قــدرت  کامــل 
پرداخــت. هــدف دراز مــدت وی ایجــاد جامعــه ای 
شــبه غربــی بــود و ابزارهایــش بــرای رســیدن بــه ایــن 
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هــدف، غیــر دینی ســازی، مبــارزه بــا قبیله گرایــی، 
ــود.  ــی ب ــرمایه دولت ــی و س ــعه آموزش ــی، توس ملی گرای
ــت و  ــای فاشیس ــی ایتالی ــین تبلیغات ــد از ماش ــه تقلی ب
ــد  ــاد ش ــکار ایج ــرورش اف ــازمان پ ــازی، س ــان ن آلم
ــه و  ــه، اعالمی ــاب، روزنام ــه، کت ــتفاده از مجل ــا اس ــا ب ت
ــد«  ــش ده ــردم را افزای ــی آگاهــی م ــای رادیوی برنامه ه

)فاتحــی، 1393: 97(.

سینمای متعهد
جایــگاه واالی انســان و تعهــد او بــه ســایر انســان ها، 
ــت  ــه آی ــد در اندیش ــر متعه ــرح هن ــی ط ــه اصل زمین
اهلل خامنــه ای اســت: »بعضــی کســان می گوینــد در 
ــض دارد.  ــه دوم تناق ــا کلم ــه اول ب ــد، کلم ــر متعه هن
ــت  ــازی و فعالی ــه در فیلم س ــزی ک ــی آن چی ــر، یعن هن
ــردد.  ــرح می گ ــه مط ــن عرص ــن ای ــدان و فعالی هنرمن
ســؤاالتی چــون: ســینمای متعهــد، دینــی کــه مبتنــی بر 
تخیــل آزاد انســان اســت و متعهــد، یعنــی زنجیــر شــده؛ 
ــور  ــک تص ــن ی ــازد!؟ ای ــم می س ــا ه ــه ب ــن دو چگون ای
اســت؛ البتــه تصــور درســتی نیســت. بحــث مســئولیت 
ــه انســان  ــودن او ب و تعهــد هنرمنــد، قبــل از هنرمنــد ب
بــودن او برمی گــردد. باالخــره یــک هنرمنــد قبــل 
ــت.  ــان اس ــک انس ــد، ی ــد باش ــک هنرمن ــه ی ــن ک از ای
انســان کــه نمی توانــد مســئول نباشــد. اولیــن مســئولیت 
ــان در  ــه انس ــر چ ــت. اگ ــان ها اس ــل انس ــان در مقاب انس
مقابــل طبیعــت و زمیــن و آســمان هــم تعهــد دارد، امــا 
ــدار  ــال انســان ها اســت« )دی ــزرگ او در قب مســئولیت ب

ــر، 1380/05/01(. ــگ و هن ــاب فرهن ــی از اصح جمع

سینمای دینی
ــازی آن  ــی و ماندگارس ــارف دین ــق و مع نشــر حقای
ــوم  ــف مفه ــی در تعری ــزاره اصل ــان، گ ــن مخاطب در ذه
ســینمای دینــی از دیــدگاه رهبــر انقــالب اســت: »هنــر 
دینــی آن اســت کــه بتوانــد معارفــی را کــه همــه ادیــان 
ــر آن  ــه نش ــالم- ب ــن اس ــن مبی ــه، دی ــش از هم -و بی
جان هــای  و  گماشــته اند  همــت  انســان ها  بیــن  در 
پاکــی در راه نشــر ایــن حقایــق نثــار شــده اســت، نشــر 

دهــد، جاودانــه کنــد و در ذهن هــا مانــدگار ســازد. ایــن 
ــن  ــی ای ــر دین ــد دینــی اســت. هن ــارف بلن ــارف، مع مع
ــت را در  ــی عدال ــر دین ــد؛ هن ــر می کن ــارف را منتش مع
ــو  ــد؛ ول ــی می کن ــک ارزش معرف ــه صــورت ی ــه ب جامع
ــرآن و  ــه ای از ق ــچ آی ــن و هی ــچ اســمی از دی ــما هی ش
هیــچ حدیثــی در بــاب عدالــت در خــالل هنرتــان 
ــر،  ــدار جمعــی از اصحــاب فرهنــگ و هن ــد« )دی نیاوری

.)1380/05/01

سینمای انقالبی
در بحــث ســینمای انقالبــی عمــده توجــه حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای بــه »حرکــت بــزرگ و افتخــار آمیــز 
ــیدن  ــالمی« و رس ــالب اس ــان انق ــران در جری ــت ای مل
بــه دســتاوردهای مهــم در عرصه هــای گوناگــون اســت. 
ــت  ــای مل ــا و مجاهدت ه ــم تالش ه ــه عظی ــر صحن اگ
در طــول دوران مبــارزات تاریخــی خــود و رســیدن 
ــل  ــت در مقاب ــز مقاوم ــون و نی ــای گوناگ ــه پیروزی ه ب
توطئه هــا و فشــارهای دشــمنان در طــول ســالیان 
ــم، از  ــرض کنی ــا ف ــی زیب ــوان تابلوی ــه عن متمــادی را ب
نــگاه رهبــر انقــالب مســئولیت مهــم ســینمای انقالبــی 

ــت. ــا اس ــا و زیبایی ه ــن عظمت ه ــت ای روای
برگرفتــه  انقالبــی  ســینمای  مطالبــه  بنابرایــن 
ــت:  ــر« اس ــه هن ــناختی در زمین ــک نــگاه زیباش از ی
»تمــام منابــع مــادی و معنــوی ایــن ملــت را بیگانــگان 
ــیاری،  ــای بس ــا و محنت ه ــا رنج ه ــد. ب ــارت بردن ــه غ ب
ــاق  ــوم اتف ــده ش ــن پدی ــل ای ــی در مقاب ــت عظیم حرک
ــان  ــا عری ــا و ب ــردن جان ه ــدا ک ــا ف ــاد و توانســت ب افت
ــه  ــدار، ب ــمن غ ــنه دش ــل دش ــینه ها در مقاب ــردن س ک

ــت؟ ــا نیس ــن زیب ــد. ای ــی برس جای
ــاوت  ــا بی تف ــار این ه ــد از کن ــه می توان ــر چگون هن
بگــذرد؟ ایــن توقــع انقــالب اســت. هنــر انقالبــی کــه مــا 
از اول انقــالب همیــن طــور گفتیــم و آن را درخواســت 
کردیــم، ایــن اســت. آیــا ایــن توقــع زیــادی اســت؟ توقع 
ــه و  ــع زورگویان ــک توق ــد، ی ــر و هنرمن ــالب از هن انق
زیــاده خواهانــه نیســت؛ بلکــه مبتنــی بــر همــان مبانــی 
زیباشــناختی هنــر اســت. هنــر آن اســت کــه زیبایی هــا 

ارائه  الگویی جهت  ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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ــگ و  ــاب فرهن ــی از اصح ــدار جمع ــد« )دی را درک کن
ــر، 1380/05/01(. هن

سینمای دفاع مقدس از نگاه مقام معظم رهبری
ــه  ــدم توج ــت ع ــد اس ــالب معتق ــم انق ــر معظ رهب
ــه ایــن  ــه ســینمای دفــاع مقــدس خیانــت و غفلــت ب ب
موضــوع هنــر اســت. بــه گــزارش خبرنــگار حوزه ســینما 
گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ دوران 
هشــت ســاله دفــاع مقــدس دورانــی خــاص و درخشــان 
ــدون تردیــد ســینما  در تاریــخ کشــور مــا اســت، کــه ب
یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال ایــن ارزش ها اســت 
کــه امــروز بــه واســطه کــم کاری هــا در ایــن حــوزه روز 

ــه روز در حــال کــم رنــگ شــدن اســت. ب
ــه نســل جــوان  انتقــال ارزش هــای دفــاع مقــدس ب
یــک وظیفــه همگانــی کــه همــه در مقابــل آن مســئول 
هســتند. بــدون تردیــد ســینما یکــی از مؤثرتریــن 
ــه 60 در  ــت. ده ــا اس ــن ارزش ه ــال ای ــای انتق ابزاره
ســینمای ایــران دهــه ای بــود کــه ســینما بــا آن 
ــی  ــای جنگ ــترین فیلم ه ــه 60 بیش ــت. ده ــکل گرف ش
ــاخته و روی  ــات س ــن امکان ــا کم تری ــن دوره و ب در ای
ــالب دوران  ــر انق ــت. رهب ــرار می گرف ــینما ق ــرده س پ
ــن  ــن و پرمخاطب تری ــی از مهم تری ــدس را یک ــاع مق دف
جلــوه گاه 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 

ــد. ــد می کنن ــری تأکی ــار هن ــب آث ــدس در قال مق
مجموعــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب دربــاره دفاع 
ــارت هســتند از:  ــه عب ــاخص دارد ک ــت ش ــدس، هف مق
توصیفــات دربــاره دفــاع مقــدس، معنویــت و جاودانگــی 
ــزرگ،  ــای ب ــدس و قدرت ه ــاع مق ــدس، دف ــاع مق دف
دفــاع مقــدس و ملــت، دفــاع مقــدس و نیروهای مســلح، 
ــر  ــر. رهب ــاع مقــدس و هن ــاع مقــدس و شــهدا و دف دف
انقــالب ضمــن تأکیــد و اشــاره بــه مقــدس بــودن دفــاع 
ــی و  ــی و فرهنگ ــی و علم ــای سیاس ــه عرصه ه در هم
ــه  ــاد حماس ــتن ی ــه نگهداش ــزوم جاودان ــر ل ــری، ب هن
دفــاع مقــدس تأکیــد می کننــد و کــم توجهــی عمــدی 
ــت  ــا غفل ــت ی ــدس را خیان ــاع مق ــای دف ــه عظمت ه ب

می داننــد. ایشــان همچنیــن معنویــت را راز پیــروزی در 
ــی کــه  ــاع مقــدس می داننــد و معتقــد هســتند ایران دف
آن زمــان دســتش از ابزارهــای متعــارف نظامــی خالــی 

بــود، بــا ابــزار معنویــت توانســت پیــروز شــود.
هفتــه دفــاع مقــدس آغــاز می شــود؛ دفــاع مقــدس 
ــت  ــود. مل ــران ب ــت ای ــی مل ــی و مل ــزرگ دین ــاد ب جه
ایــران روح اعتمــاد بــه نفــس ملــی را توانســت بــه 
وســیله هشــت ســال دفــاع قدرتمندانــه در خــود تقویــت 
ــد و  ــکوفا کن ــود ش ــتعدادها را در خ ــت اس ــد. توانس کن
ظرفیت هــای ناشــناخته را بشناســد. جوان هــای مــا 
ــش  ــلح، ارت ــای مس ــه در نیروه ــی، چ ــگ تحمیل در جن
ــتند  ــی توانس ــم مردم ــیج عظی ــه در بس ــپاه، و چ و س
ــاید  ــه ش ــد ک ــان دهن ــران را نش ــر از ای ــره ای دیگ چه
بتــوان گفــت: نزدیــک بــه چنــد دهــه بــود کــه از ایــران 
ــور  ــد تص ــود. نبای ــده ب ــاهده نش ــره ای مش ــن چه چنی
ــاع مقــدس، مضامینــی تکــراری  کــرد کــه مضامیــن دف
ــن  ــول ای ــم در ط ــن و مفاهی ــی از مضامی ــتند. خیل هس
ــا کار  ــاره آن ه ــوز درب ــه هن هشــت ســاله وجــود دارد ک
ــد در مــورد مضامیــن  و فکــر نشــده اســت. هنرمنــد بای
ــد  ــری تولیدکن ــر هن ــد اث ــه می توان ــی ک ــر و گویای بک
ــد در  ــان می توان ــه انس ــه ک ــره آنچ ــد. باالخ ــر کن فک
جمع بنــدی دفــاع مقــدس بگویــد، ایــن اســت کــه 
هشــت ســال دفــاع مقــدس مظهــری از برتریــن صفــات 
ــد و  ــا ببال ــه آن ه ــد ب ــک جامعــه اســت کــه می توان از ی
ــاع  ــان خــودش انتظــار داشــته باشــد. یعنــی دف از جوان
ــن داری اســت.  ــت و دی ــه، معنوی ــر حماس ــدس مظه مق
مظهــر آرمــان خواهــی، ایثــار و از خودگذشــتگی اســت. 
مظهــر ایســتادگی، پایــداری و مقاومــت، تدبیــر و حکمت 

ــکاران، 1396(. ــدی و هم ــل از مکون ــه نق ــت )ب اس

اثرات سینما
بــا  رابطــه جامعــه  در  آخریــن مســئله ای کــه 
ــه ســینما  ــی اســت ک ــل طــرح اســت، اثرات ســینما قاب
ــا دارد. اگرچــه در  ــه داشــته باشــد ی ــد در جامع می توان
ــه  ــر جامع ــرات در ه ــن تأثی ــینما ای ــی س جامعه شناس
ــترش و  ــکل گیری و گس ــوه ش ــینمایی و نح ــار س در آث
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ــی در  ــوند، ول ــی می ش ــه بررس ــت ک ــا اس ــداوم آن ه ت
یــک دیــد جامــع و کل نگــر نمی تــوان از اثــرات متقابــل 
ســینما در جامعــه چشم پوشــی کــرد. اگرچــه ســینما از 
جامعــه تأثیــر می پذیــرد، ولــی فیلــم خــود نیــز وقتــی 
پــا بــه عرصــه حیــات می گــذارد وجــود مســتقلی پیــدا 
ــد تأثیــرات کــم و  ــه خــود می توان ــه نوب می کنــد، کــه ب
ــه اهمیــت و ارزش زیباشــناختی  بیــش مهمــی بســته ب
ــر  ــا در جامعــه جهانــی ب فیلــم، در جامعــه معاصــرش ی
ــد  ــینما می توان ــر و س ــا هن ــه آی ــن ک ــذارد. ای ــای گ ج
ــدی  ــا ح ــذارد ت ــه بگ ــده ای در جامع ــر تعیین کنن تأثی
ــن  ــه ای ــا ب ــر ی ــی را تغیی ــوالت اجتماع ــیر تح ــه مس ک
ــا در  ــد ی ــتری بخش ــتاب بیش ــت و ش ــوالت طبیع تح
برخــی از مواقــع از ســرعت آن هــا بکاهــد و برخــی 
ــث و  ــل بح ــواره مح ــود، هم ــع ش ــز مان ــوالت را نی تح

ــینی، 1395(. ــاج حس ــت )ح ــوده اس ــو ب گفتگ
ــد  ــه می توان ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه مهم ــا نکت ام
بــه روشــن شــدن مطلــب کمــک کنــد، ایــن اســت کــه 
ــتند،  ــده ای نداش ــرات تعیین کنن ــم تأثی ــر و فیل ــر هن اگ
سیاســت گذاران جامعــه بــه ســمت منــع برخــی و 
تشــویق برخــی دیگــر و ســرمایه گذاری کوچــک و بــزرگ 
ــا و  ــه دولت ه ــن ک ــدند. همی ــز نمی ش ــی متمای اجتماع
ــار هنــری  ــور از هنــر و آث ــه وف حکومت هــای مختلــف ب
ــود  ــر خ ــورد نظ ــای م ــج آیین ه ــغ و تروی ــرای تبلی ب
ــت و در  ــر اس ــر هن ــان دهنده تأثی ــد، نش ــتفاده کنن اس
ایــن میــان ســینما بــه علــت ویژگی هــای خــاص خــود 
ــه ســایر  ــد تأثیــرات بیشــتری را نســبت ب حتــی می توان

ــارف، 1396(. ــد )ع ــته باش ــانه ها داش رس

مروری بر کارهای انجام شده گذشته
در   ،)1398( حــداد  و  الدیــن  ابــن  یوســفی، 
بــر تقاضــای  مطالعــه ای رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر 
ــوردی  ــه م ــان )مطالع ــدس در جوان ــاع مق ســینمای دف
ــالمی(  ــالب اس ــری انق ــوزه هن ــینمایی ح ــه س مدرس
ــل  ــل، عوام ــج حاص ــد. نتای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس را م
ــدس را در ســه  ــاع مق ــر تقاضــای ســینمای دف ــر ب مؤث
طبقــه »عوامــل درونــی فیلــم«، »عوامــل بیرونــی 

فیلــم« و »عوامــل محیطــی« تقســیم کــرد. در مجمــوع 
ــت  ــی در دس ــل درون ــه عوام ــت ک ــان داش ــوان بی می ت
ــای  ــای فیلم ه ــر تقاض ــل ب ــن عام ــازان، مؤثرتری فیلم س

ــتند. ــدس هس ــاع مق دف
ــر  ــینی موخ ــی و حس ــراد خان ــد، م ــرداده بیرانون پی
اقتباس هــای  بررســی  بــه  مطالعــه ای  در   ،)1397(
ســینمایی از آثــار ادبــی دفــاع مقــدس )مطالعــه مــوردی 
در  آتــش  نمی شــناختمت،  کــه  تویــی  فیلم هــای: 
خرمــن و شــیار 143( پرداختنــد. در اینجــا بــا اســتفاده 
ــا  ــا ب ــی ســعی شــده اســت ت ــی- توصیف از روش تحلیل
قیــاس تفاوت هــا و شــباهت های فیلم هــای »تویــی 
ــیار  ــن« و »ش ــش در خرم ــناختمت«، »آت ــه نمی ش ک
ــره،  ــر، دو پنج ــای »دو کبوت ــه از روی کتاب ه 143« ک
یــک پــرواز«، »ضریــح چشــم های تــو«، »آتــش در 
خرمــن«، رمــان »چشــم ســوم« و کتــاب »اختــر و 
ــاس و  ــوع اقتب ــده اند؛ ن ــاس ش ــه« اقتب ــای تلواس روزه
ــا  ــن کتاب ه ــه ای ــبت ب ــا نس ــاداری فیلم ه ــزان وف می
ــاس  ــن اقتب ــا بهتری ــم ت ــرار دهی ــی ق ــورد بررس را م
مشــخص گــردد. بعــد از بررســی فیلم هــای »تویــی کــه 
ــی  ــه اقتباس ــن« ک ــش در خرم ــناختمت«، »آت نمی ش
از کتاب هــای »دو کبوتــر، دو پنجــره، یــک پــرواز«، 
»ضریــح چشــم های تــو« و »آتــش در خرمــن« هســتند، 
ــا  ــرات فیلم ه ــه تغیی ــت آن ک ــه عل ــت ب ــوان گف می ت
ــام و چنــد  ــه کتاب هــا در حــد چنــد تغییــر ن نســبت ب
حــذف و اضافــه بیشــتر نیســت -حــذف و اضافاتــی کــه 
ــاس  ــد-، اقتب ــی وارد نمی کنن ــتان ها خلل ــل داس در اص
ایــن فیلم هــا از نــوع اقتبــاس وفادارانــه اســت؛ از 
ــم »شــیار 143« کــه  ــوان گفــت فیل ســوی دیگــر می ت
اقتباســی از روی رمــان »چشــم ســوم« و کتــاب »اختــر 
و روزهــای تلواســه« اســت، دارای اقتباســی آزاد اســت؛ 
زیــرا فیلم نامه نویــس در مــکان، نــام افــراد، تعــداد 
شــخصیت ها، اجــزای داســتان را دســتکاری کــرده 
ــا  ــد؛ داســتانی ب ــد نظــر خــود را بیافرین ــا داســتان م ت

ــانی. ــائل انس ــت مس محوری
محبتــی، ملــک  ثابــت و خــدادادی )1397(، در 
فیلم نامه هــای  در  پایــداری  مؤلفه هــای  پژوهشــی 
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ســینمایی دفــاع مقــدس را مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
ــا مطالعــه دقیــق فیلم نامه هــای یــاد  در ایــن پژوهــش ب
ــا  ــداری موجــود در آن ه ــای پای شــده، نخســت مؤلفه ه
شناســایی خواهــد  شــد، آنــگاه میــزان بازتــاب هــر یــک 
از مؤلفه هــا در فیلم نامه هــا تعییــن گردیــده، نقــاط 
قــوت و ضعــف داســتانی و ادبــی آن هــا بازنمــوده خواهــد 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه فیلم نام ــواردی ک ــی م ــد. در برخ ش
کتــاب بــه چــاپ نرســیده بــه مشــاهده فیلم هــای تولیــد 

ــد شــد. ــه خواه شــده پرداخت
هــدف نخســت از ایــن پژوهــش بررســی مؤلفه هــای 
ابراهیــم  دفــاع  مقــدس  فیلم نامه هــای  در  پایــداری 
ــر  ــدف دیگ ــت، ه ــور اس ــول مالقلی پ ــا و رس حاتمی کی
نگارشــی  و  ادبــی  و ضعــف  قــوت  نقــاط  مقایســه 
ــون،  ــه مضم ــس از جنب ــه  نوی ــای دو فیلم نام فیلم نامه ه
... اســت و در نهایــت  ســاختار، عناصــر داســتان و 
دو  آثــار  تفاوت هــای  و  همانندی هــا  برجســته ترین 
ــداری  ــات پای ــر ادبی ــده از منظ ــاد ش ــس ی فیلم نامه نوی
مــورد بررســی قــرار خواهدگرفــت. نتایــج ایــن پژوهــش 
ــان و  ــته زب ــجویان رش ــتفاده دانش ــورد اس ــد م می توان
ــی،  ــات نمایش ــداری، ادبی ــات پای ــی، ادبی ــات فارس ادبی
ــوزه  ــن ح ــه ای ــد ب ــدان عالقه من ــگران و هنرمن پژوهش

ــرد. ــرار گی ــی ق ــدان ادب و ناق
پژوهشــی  در   )1397( یحیایــی  و  پورالخــاص   
بازنمایــی اســطوره قهرمــان مظلــوم در روایت هــای 
ــوردی  ــه م ــی مطالع ــگ تحمیل ــینمای جن ــتانی س داس
چهــار فیلم نامــه از چهــار دهــه ســینمای ایــران را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد. در ایــن مقالــه آن هــا در جســت و 
جــوی ماهیــت اســطوره امروزیــن قهرمــان در ســینمای 
جنــگ تحمیلــی بودنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــد  ــی توانمن ــه قهرمان ــورد مطالع ــای م ــان فیلم ه قهرم
ــه صــورت الگــو  ــرای مخاطبــش ب ــد ب نیســت کــه بتوان
ــدی و  ــر دو روی توانمن ــود و اگ ــرح ش ــطوره مط و اس
ــورد  ــای م ــم نامه ه ــد، در فیل ــته باش ــت را داش مظلومی
مطالعــه در مقالــه حاضــر، عنصــر مظلومیــت اســت کــه 
خــود را بیش تــر بــروز می دهــد و توانمنــدی، اگــر 
ــس  ــواره در پ ــته، هم ــب داش ــی غای ــم موجودیت نگویی

ــش را  ــتان جایگاه ــوای داس ــی محت ــرده و در اندرون پ
ــه اســت. یافت

 ،)1396( زاده  مهــدی  و  مظفــری  احمــدی، 
ــهادت در  ــار و ش ــم ایث ــی مفاهی ــه ای بازنمای در مطالع
ســینمای دفــاع مقــدس تحلیــل مقایســه ای فیلــم پــرواز 
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــا، را م ــاب ه ــب و عق در ش
ــاع  ــت و نقــش دف ــه اهمی ــا توجــه ب ــه ب ــن مطالع در ای
مقــدس و ســینمای منتســب بــه آن بــا کاربســت تحلیل 
ــا«  ــب و عقاب ه ــرواز در ش ــم »پ ــر فیل ــی ب نشانه شناس
ــار،  ــم ایث ــی مفاهی ــوه بازنمای ــایی نح ــدد رمزگش درص
شــهادت و ارزش هــا و آرمان هــای دفــاع مقــدس و 
ــر  ــم ب ــی حاک ــت های فرهنگ ــی سیاس ــور تلویح ــه ط ب

ــد. ــه 60 بودن ــینمایی ده ــدات س ــور در تولی کش
ــای  ــه فیلم ه ــی ک ــد در حال ــان می ده ــا نش یافته ه
ــهامت،  ــای ش ــتر بازنم ــگ« بیش ــینمای جن ــر »س ژان
اقتــدار، میهــن پرســتی و بازنمایــی تضــاد و تقابــل 
ژانــر  فیلم هــای  در  اســت،  دشــمن  نیروهــای  بــا 
»ســینمای دفــاع مقــدس« همجــواری بازنمایــی جنــگ 
ــکل گیری  ــث ش ــوی باع ــی -معن ــانه های مذهب ــا نش ب
ــا عنــوان  اســطورهای مقــدس از جنــگ می شــود کــه ب
ــی  ــی و مرکب ــود. صدیق ــناخته می ش ــدس ش ــاع مق دف
)1396( در تحقیقــی بــه مطالعــه  ظرفیــت و شــیوه های 
آثــار  در  مقــدس  دفــاع  شــهدای  از  قهرمان ســازی 
ــرواز و  ــوق پ ــریال ش ــوردی س ــه م ــا مطالع نمایشــی )ب

ــد. ــم چ( پرداختن فیل
آن هــا دلیــل انتخــاب موضــع خــود را چنیــن بیــان 
ــدود 230  ــی، ح ــگ تحمیل ــال جن ــت س ــد، هش کردن
ــه از  ــت ک ــته اس ــای گذاش ــر ج ــهید را ب ــر ش ــزار نف ه
ــوع  ــا موض ــده ب ــد ش ــار تولی ــر آث ــداد کثی ــان تع می
ــی  ــینمایی و تلویزیون ــر س ــا 11 اث ــدس، تنه ــاع مق دف
ــاخته  ــی س ــگ تحمیل ــهدای جن ــخصیت ش از روی ش
ــی،  ــیمرغ، جاودانگ ــای س ــا نام ه ــاری ب ــده اســت؛ آث ش
زیباتــر از زندگــی، بــه کبــودی یــاس، دلتنگــی عاشــقانه، 
بزرگ مــرد کوچــک، یوســف هــور، شــب واقعــه، شــوق 
ــان از  ــود نش ــن خ ــه ای ــیرین و چ. ک ــور ش ــرواز، ش پ
ــل  ــرای تبدی ــدس ب ــاع مق ــهدای دف ــدن ش ــول مان مغف
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ــی را دارد. ــر نمایش ــان اث ــه قهرم ــدن ب ش
امــا بــا ایــن وجــود در اکثــر نقدهــای صــورت 
ــدان  ــرات منتق ــخصیت پردازی در نظ ــف ش ــه، ضع گرفت
ــلو،  ــورد. بکش ــم می خ ــه چش ــف ب ــران مختل و تحلیل گ
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــی )1396( در مطالع ــینی و فرخ حس
ــاع مقــدس )مطالعــه  ــی قهرمــان در ســینمای دف بازنمای
ــن  ــد. در ای ــا( پرداختن ــی کی ــینمای حاتم ــوردی س م
ــال های  ــی س ــه ط ــد، ک ــن مطــرح کرده ان ــش چنی پژوه
اخیــر وســایل ارتبــاط جمعــی منجــر بــه تحــوالت 
ــینما  ــده اند. س ــون ش ــری گوناگ ــع بش ــیاری در جوام بس
بــه عنــوان یــک ابــزار رســانه ای ســهم قابــل توجهــی در 
ایجــاد ایــن تغییــرات و تحــوالت داشــته اســت. از اثــرات 
جــدی ســینما قهرمان ســازی و قهرمان پــروری در جوامــع 
بــوده اســت. ایــن پژوهــش تــالش دارد تــا بــا بررســی آثار 
ــازی را در  ــان و قهرمان س ــا، قهرم ــی کی ــینمایی حاتم س

ــد. ــی نمای ــاع مقــدس بازنمای ســینمای دف
ــان  ــه قهرم ــدی از نظری ــا بهره من ــیر ب ــن مس در ای
و  هــال  اســتورات  بازنمایــی  دیدگاه هــای  و  ووگلــر 
ســایر اندیشــمندان، قهرمــان در ســینمای حاتمــی کیــا 
بازنمایــی شــده اســت. جهــت نیــل بــه ایــن هــدف پــس 
ــه  ــن نمون ــاری و تعیی ــه آم ــودن جامع ــخص نم از مش
ــل  ــات در روش تحلی ــردآوری اطالع ــزار گ ــا اب ــرف ب مع
ــامل  ــت و ش ــذاری اس ــتورالعمل کدگ ــه دس ــوا ک محت
ــه  ــرای رجــوع ب مقــوالت و زیرمقــوالت تعییــن  شــده ب
پیام هــای ارتباطــی بــرای ثبــت آن هــا اســت، اطالعــات 
ــات  ــل اطالع ــف و تحلی ــت نمــوده و ســپس توصی را ثب

ــاز شــده اســت. ــورد اســتفاده آغ م
ــارش خواســته  ــا در آث ــه نظــر می رســد حاتمی کی ب
را  قهرمان ســازی  مؤلفه هــای  عمــده  ناخواســته  یــا 
ــدی  ــل کلی ــی مراح ــی از برخ ــت ول ــرده اس ــت ک رعای
کــرده  اجتنــاب  آثــارش  قهرمان ســازی  مســیر  در 
ــی در  ــوِت کاف ــش ق ــه کاه ــر ب ــر منج ــن ام ــت؛ ای اس
شــخصیت هایی اســت کــه هــر یــک می توانســتند 
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــخ س ــزرگ در تاری ــی ب قهرمان

ــند. ــور باش کش
غایــب  زاده، رجــب  زاده طهماســبی و اربابی )1394(، 

ــی از  ــی کارگردان ــه تحلیل ــوان »مطالع ــا عن ــی ب پژوهش
ــه  ــدس در س ــاع مق ــای دف ــن در فیلم ه ــر میزانس منظ
دهــه 1360 تــا 1390 بــا مطالعــه ی مــوردی فیلم هــای 
پــرواز در شــب )1365(، آژانــس شیشــه ای )1376( و روز 
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــن در س ــوم )1385(« میزانس س
در ســه دهــه را مــورد بررســی قــرار داده انــد تــا از ایــن 
ــر در  ــن ژان ــری ای ــای بص ــا و توانایی ه ــق قابلیت ه طری
فیلم هــای ســینمایی و تلویزیونــی در ایــران بیش تــر 
شــناخته شــود و امــکان تهیــه و تولیــد فیلم هــای 
داســتانی در ایــن ژانــر باالتــر رود. نتیجــه حاصلــه حاکــی 
از ایــن اســت کــه داللــت معنایــی میزانســن در فیلم های 
ــرف  ــش ص ــه، از نمای ــه ده ــول س ــدس در ط ــاع مق دف
ــردِم  ــش م ــه نمای ــدگان ب ــادت های رزمن ــگ و رش جن

رزمنــده تغییــر کــرده اســت.
 60 دهــه   ســینمای  در  کــه  حالــی  در  یعنــی 
ــت و  ــوده اس ــگ ب ــدس جن ــاع مق ــای دف ــژه فیلم ه اب
میزانســن ها بــه مثابــه ابــزاری بــرای بــه تصویــر کشــیدن 
ــد، در  ــره می بردن ــانی به ــوژه های انس ــژه از س ــن اب ای
ــا منــش اعتراضــی  ــن ســوژه ها ب ــه  70 ای ســینمای ده
ــگ  ــدان جن ــارج از می ــی در خ ــه ابژه های ــدل ب ــود ب خ
ــه  ــر ب ــار دیگ ــت ب ــا اس ــی بن ــه در صورت ــده اند، ک ش
ــگاه  ــر کشــیده شــوند، میزانســن های فیلم هــا جای تصوی
ــن  ــرای مبارزی ــد و ب ــاص دهن ــا اختص ــه آن ه ــژه را ب اب
ــگ  ــوِد جن ــش از خ ــاری بی ــت و اعتب ــا اهمی جبهه ه
ــا  ــا ب ــن های فیلم ه ــن روی میزانس ــوند. از ای ــل ش قائ
ــیع  ــدان وس ــق می ــر دارای عم ــد تصاوی ــش درص کاه
ــق  ــا عم ــری ب ــان تصاوی ــادل می ــوازن و تع ــاد ت و ایج
میــدان زیــاد و کــم، بــه ابــژه  بودگــی انســان ها در 

ــد. ــایانی کرده ان ــک ش ــگ کم ــای جن فض
و  لزگــی  کنــاری،  یوســفیان  الــه  زاده،  حبیــب  
مختابــاد امرئــی )1394(، در مطالعــه ای شــیوه های 
قهرمان پــردازی در ادبیــات دفــاع مقــدس بــا رویکــردی 
نــگارش  پــروژه عملــی:  نمایشــی-  اقتبــاس  بــرای 
فیلم نامــه »میثــم« را مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
مبنــای نظــری ایــن پژوهــش تلفیقــی از الگــوی قهرمــان 
ــان  ــه قهرم ــع ب ــای راج ــا نظریه ه ــر ب ــتوفر وگل کریس

ارائه  الگویی جهت  ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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دفــاع مقــدس منتقدیــن وطنــی از جملــه شــهید ســید 
ــت. ــی اس ــی آوین مرتض

ســنجش  و  شــخصیت  پردازی  زمینه هــای  در 
از  نیــز  ادبــی  شــخصیت های  بــودن  نمایشــی 
ــه شــده اســت.  ــره گرفت ــرد فیســتر به ــای مانف نظریه ه
ــدس  ــاع مق ــان دف ــای قهرمان ــان ویژگی ه ــپس از می س
ــداری،  ــوری، والیت م ــوص، سلحش ــار، خل ــه: ایث از جمل
مرگ آگاهــی، از جــان  گذشــته گی و غیــره، بــه دو 
شــاخص »جهــاد بــا نفــس« و »داوطلبانه گــی« بــه 
بفــرد  منحصــر  ویژگی هــای  از  ویژگــی  دو  عنــوان 
ــران و  ــی در جنــگ تحمیلــی ای ــان رزمنــده ایران قهرمان
عــراق پرداختــه شــده اســت. از میــان ایــن دو ویژگــی 
بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاخصه »داوطلبانه گــی« 
قابلیــت نمایشــی باالتــری دارد و آثــار متعــددی در 
ــام و  ــه ثبت ن ــوط ب ــای مرب ــینما صحنه ه ــات و س ادبی
اعــزام داوطلبــان بــه جبهــه را ثبــت کرده انــد، شــاخص 
ــرای  ــدا ب ــده اســت. ابت ــده ش ــی« را برگزی »داوطلبانه گ
ایــن کــه تصــور دقیق تــر و علمی تــری نســبت بــه 
ــا  ــن صحنه ه ــامل ای ــه ش ــینمایی ک ــی و س ــار ادب آث
ــای  ــرات و فیلم ه ــا، خاط ــود، رمان ه ــدا ش ــتند، پی هس
ســینمایی ای کــه در ســه دهــه  )شــصت، هفتــاد، 
ــرار گرفتــه،  هشــتاد( تولیــد شــده اند، مــورد کنــکاش ق
ــب« و  ــخصیت های »داوطل ــی ش ــد فراوان ــداد و درص تع
انــواع آن هــا اســتخراج گردیــده و از نظــر زمــان خلــق و 

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــر مقایس ــوم اث مدی
ســپس از میــان خاطــرات و رمان هــای مطــرح ایــن 
ســه دهــه، هشــت مــورد مطالعاتــی انتخــاب شــده و بــر 
ــتر  ــرد فیس ــخصیت پردازی مانف ــای ش ــاس تکنیک ه اس
تحلیــل شــده و میزان نمایشــی بــودن شــخصیت پردازی 
در صحنه هــای ثبت نــام و اعــزام داوطلبانــه مقایســه 
ــه دســت  ــن پژوهــش ب ــت از ای ــده اســت. در نهای گردی
ــول  ــاهد اف ــه ش ــه ده ــه ب ــینما ده ــه در س ــد ک می آی
ــه ایــن ویژگــی   ــاری هســتیم کــه ب و ســقوط تعــداد آث
ــا در  ــد. ام ــدس پرداخته ان ــاع مق ــار دف ــه در آث قهرمانان
ادبیــات ایــن نســبت بســیار امیداوارکننده تــر از ســینما 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه  اســت. همچنیــن می شــود ب

ــخصیت پردازی  ــی در ش ــای نمایش ــود قابلیت ه ــا وج ب
ــاس از  ــداد اقتب ــا تع ــا و خاطره نگاری ه ــتر رمان ه بیش
ــرار  ــی ق ــیار پایین ــطح بس ــینما در س ــی در س ــار ادب آث

دارد.
تقوی فــرد و شــهبا )1390(، در تحقیقــی بــه بررســی 
رونــد تاریخــی ســینمای دفــاع مقــدس )ســینمای جنگ 
ایــران( پرداختنــد. آن هــا عقیــده خــود را در مــورد ایــن 
پژوهــش چنیــن بیــان کردنــد، ســینما پــس از اختــراع 
ــه خــود را  ــت اولی ــه ســرعت جذابی در ســال )1895( ب
ــینما  ــه س ــتان ب ــای داس ــی زود پ ــت داد وخیل از دس
ــه  ــازان ک ــات فیلم س ــس از آن تجربی ــد وپ ــوده ش گش
ــینمای  ــود، س ــناخته می ش ــا ش ــرآمد آن ه ــث س گریفی

ــد آورد. هنــری را پدی
ــی  ــگ جهان ــا جن ــری ب ــینمای هن ــه س ــد اولی  رش
ــر ریشــه  ــن ام ــا 1914( همــراه شــد و ای اول )1919 ت
ــد و در  ــگ ش ــینما وجن ــل س ــرات متقاب ــات وتأثی خدم
ــوع پیوســته و پیامــد  ــه وق ــی دوم ب ادامــه جنــگ جهان
آن جنــگ ســرد را بــه دنبــال داشــت. بــه ایــن ترتیــب 
ــود  ــر جنــگ جــزو نخســتین گونه هــای ســینمایی ب ژان
ــراوان  ــدات ف ــا تولی ــرد و ب ــدا ک ــی پی ــوم عین ــه مفه ک
مخاطبــان بســیاری را دربرگرفــت. در ایــران نیــز جنــگ 
ــر  ــی نظی ــرات داخل ــه تغیی ــر ب ــی اول و دوم منج جهان
کودتــای نظامــی و اشــغال متجاوزانــه شــد، ولــی 
ــال از ســال )1309(  ــه عم ــران ک ــای ای ــو پ ســینمای ن
ــود، در  ــه کار تولیــد فیلــم شــده ب خورشــیدی دســت ب
ســال های )1327 تــا 1316( و همزمــان بــا جنــگ 
ــن  ــس از ای ــد و پ ــکوت مان ــوت و مس ــی دوم مبه جهان
ــر جنگــی ورود  ســکوت 11 ســاله نیــز نتوانســت در ژان
موقتــی داشــته و بــه مشــکالت جامعــه آن روز بپــردازد 
ــان  ــا شــرایط حاکمیتــی آن زم و در عــوض متناســب ب
دچــار پدیــده فیلــم فارســی شــد و ایــن رونــد تــا زمــان 
ــد از آن  ــی بع ــالب اســالمی )1357( و حت ــروزی انق پی
ادامــه یافــت. آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران 
)1359( نقطــه عطفــی در تاریــخ ســینمای ایــران 
ــه تنهــا  ــران ن ــه ای کــه ســینمای ای ــه گون ــد آورد ب پدی
ــد،  ــکوت نمان ــی دوم مس ــگ جهان ــالف دوران جن برخ
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ــدس  ــاع مق ــه دف ــدرت در عرص ــرافت و ق ــا ش ــه ب بلک
حاضــر شــد و ژانــر ســینمای جنگــی ایــران را بــه 
ــرد  ــن رویک ــه ای ــی ک ــت، در حال ــور گذاش ــه ظه منص
بــد تعمیــق تولیــدات ســینمایی نیــز بســیار مثمــر ثمــر 
ــش از  ــه پی ــران ک ــی ای ــینمای جنگ ــن س ــود. بنابرای ب
ــوان در  ــد، را می ت ــاب نمی آی ــه حس ــدس ب ــاع مق دف
ســه دهــه متبلــور یافــت و بــا جــرأت ژانــر جنگــی ایــران 
ــش  ــن پژوه ــاد. ای ــام نه ــدس ن ــاع مق ــینمای دف را س
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــی س ــد تاریخ ــی رون ــه بررس ب
ــا 90  ــه 60 ت ــه ده ــود در س ــق موج ــه و حقای پرداخت

)1390 تــا 1358( خورشــیدی را بیــان می کنــد.
ــاد امرئــی، لزگــی و شــیخ  مهــدی  درخشــان، مختاب
ــه بررســی شــاخص های کیفــی  )1389(، در تحقیقــی ب
1370(؛  تــا   1360( مقــدس  دفــاع  فیلم نامه هــای 
ــا در  ــد. آن ه ــی پرداختن ــازی زندگ ــه ب ــگارش فیلم نام ن
ــه  ــد ک ــان کردن ــن بی ــود را چنی ــر خ ــق نظ ــن تحقی ای
ــر  ــذار ب ــی و تأثیرگ ــه حیات ــک واقع ــدس ی ــاع مق دف
حیــات فرهنگــی و اجتماعــی مــا ایرانیــان بــوده اســت. 
ایــن واقعــه بــر همــه شــئونات زندگــی مــا بــه خصــوص 
هنرهــای   نمایــش،  هنر)ادبیــات،  و  جریــان خالقــه 
ــت. ــاده اس ــتقیم نه ــر مس ــینما و ...( تأثی ــمی، س تجس

ــر و  ــروترین هن ــوان پیش ــه عن ــینما ب ــوزه س در ح
خالقه تریــن پدیــده هنــری گونــه )ژانــر( دفــاع مقــدس 
از آغــاز جنــگ تحمیلــی پدیــدار گشــته اســت. اگــر چــه 
ــتگی  ــده اند، از آن برجس ــق ش ــه خل ــاری ک ــاز آث در آغ
ــی  ــد، ول ــوردار نبودن ــینما برخ ــان س ــناختی زب زیباش
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــه س ــدان عرص ــرور هنرمن ــه م ب
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 
ــران  ــا در ســینمای ای ــاوری اســت: م و گــو و اندیشــه ب
از گونــه  خاصــی بــه نــام دفــاع مقــدس برخــوردار 
ــاع  ــی فیلم هــای دف هســتیم؟ چــه ویژگی هــا و مختصات
مقــدس را از گونه هــای دیگــر جــدا می ســازد. آیــا ایــن 
گونــه از فیلم نامه هــا از نظــر ســاختاری و محتوایــی 
متأثــر از گونه هــای جهانــی اســت یــا ایــن کــه در 

ــه  ــی شــکل گرفت ــی و ایران ــان بوم ــک زب ــه ی ــن گون ای
ــی  ــر یعن ــن عنص ــینما کلیدی تری ــوزه س ــت؟ در ح اس
ــینمایی  ــه  س ــن گون ــکل گیری ای ــه در دوره ش فیلم نام
بیــن ســال های 1360 تــا 1370 تحلیــل و بررســی 
ــد  ــت و فراین ــر کیفی ــا از نظ ــن فیلم نامه ه ــی ای تطبیق
فنــی و خالقــه یــا بــه عبارتــی ســاختاری و محتوایــی و 
ــر مبنــای آن چــه کــه خــود داشــته ایم  زیباشــناختی ب
یــا از دیگــران تأثیــر پذیرفته ایــم مــورد نظــر ایــن 

پژوهــش اســت.

روش تحقیق
ــرا  ــیوه اج ــر ش ــش از نظ ــن پژوه ــق ای روش تحقی
ــی از  ــمت کیف ــود. در قس ــه( ب ــی )آمیخت ــی- کم کیف
ــن پژوهــش  ــوری اســتفاده شــد. در ای ــدد تئ روش گران
ــه  ــا انجــام مصاحب ــوری، ب ــدد تئ ــدا در قســمت گران ابت
ــای  ــه دارای شــرایط و ویژگی ه ــی ک ــا خبرگان ــق ب عمی
ــاد و  ــوالت، ابع ــم، مق ــد مفاهی ــه تولی ــد ب ــاص بودن خ
ارائــه مــدل بــا روش پژوهــش کیفــی پرداختیــم، بــرای 
ایــن منظــور ابتــدا داده هــای کیفــی گــردآوری، تحلیــل 
و تفســیر شــدند، و پــس از اســتخراج ابعــاد و فرضیــات، 
ــوع پژوهــش  ــه گردیــد. بخــش دوم در ایــن ن مــدل ارائ
ــا  ــؤاالت ب ــن س ــه ای ــخگویی ب ــؤاالت و پاس ــل س تحلی
ــات  ــش فرضی ــن بخ ــت، در ای ــی اس ــق کم روش تحقی
و روابــط مــدل ارائــه شــده بخــش کیفــی بــا روش هــای 
ــر در  ــش حاض ــه پژوه ــوند. جامع ــون می ش ــی آزم کم
ــوزه  ــه متخصصــان ح ــامل کلی ــی( ش ــه اول )کیف مرحل
فیلــم و کارگردانــان و مســؤلین درگیــر در حــوزه ســینما 
ــینماگران  ــامل س ــی( ش ــه دوم )کم ــت و در مرحل اس

ــه تعــداد 280 نفــر هســتند. ــاع مقــدس ب دف
ــا توجــه  ــه پژوهــش در مرحلــه اول )کیفــی( ب  نمون
بــه اشــباع نظــری داده هــا در پژوهــش کیفــی مشــخص 
گردیــد، اســترابرت و کارپنتــر )2010( می نویســند: 
تکــرار  شــده  جمــع آوری  داده هــای  یعنــی  اشــباع 
ــل  ــدی حاص ــات جدی ــد و اطالع ــی باش ــای قبل داده ه
ــه  ــالی، 1390(. نمون ــزی و سلس ــب، پروی ــردد )ادی نگ
پژوهــش در مرحلــه دوم )کمــی( نیــز شــامل کلیــه افــراد 
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و مســئولین درگیــر در امــور تولیــدات ســینمایی دفــاع 
مقــدس بــه تعــداد 162 نفــر بــود کــه بــر اســاس جــدول 
مــورگان انتخــاب شــدند. در ایــن پژوهــش از روش 

ــد. ــتفاده ش ــات اس ــع آوری اطالع ــرای جم ــه ب مصاحب
ــد«  ــورت »هدفمن ــه ص ــز ب ــری نی ــه گی روش نمون
ــی  ــات کیف ــاص مطالع ــد خ ــری هدفمن ــود. نمونه گی ب
ــه صــورت  ــری ب ــه دوم روش نمونه گی اســت و در مرحل
ــه  ــات ب ــردآوری اطالع ــود. روش گ ــاده ب ــی س تصادف
ــات در  ــردآوری اطالع ــزار گ ــت. اب ــی اس ــورت میدان ص
ــه و در  ــاختار یافت ــه س ــه نیم ــی مصاحب ــمت کیف قس

قســمت کمــی پرســش نامه اســت.

یافته های بخش کیفی پژوهش
در این مرحله 7 مقوله استخراج شده است. 

1. بهبود زیرساخت های فنی؛

2. فیلم نامه جذاب و بدیع؛
3. مدیریت سینمایی قوی؛

4. حمایت ارگان های دولتی و نظامی؛
5. تخصیص بودجه؛

6. نیروی انسانی متخصص؛
7. عدم سطحی نگری به سینمای دفاع مقدس.

ــق  ــی و طب ــور کل ــه ط ــدا ب ــا ابت ــی مقوله ه تمام
حوزه هــای مــورد مطالعــه و ســپس در قالــب 6 ســتون 
ــی شــامل مقوله هــای محــوری، بســترها، پیامدهــا،  اصل
شــرایط مداخله گــر، علــی و راهبردهــا طبقه بنــدی 
ــداد  ــه تع ــا ک ــش از آن ج ــن بخ ــذا، در ای ــده اند. ل ش
مقوله هــا نــه تنهــا فــراوان بلکــه بعضــا مشــابه و 
ــوری  ــدی مح ــات کدبن ــتند، عملی ــز هس ــل نی متداخ
ــری  ــدود و انتزاعی ت ــداد مح ــده و تع ــام ش ــددا انج مج
ــددا  ــد مج ــپس بای ــده اند. س ــتخراج ش ــا اس از مقوله ه

بسترها
 1.  پژوهش 2. فقدان نگاه حاکمیتی به سینمای دفاع مقدس3. فیلمنامه خوب و جامع 4. زیرساخت های فنی

 5. حمایت مسئوالن دولتی و فرهنگی 6. بودجه 7. تخصیص امکانات  8. افزایش کارایی نهادهای فرهنگی
 9. تولیدات مبتنی بر متد علمی دنیا

شرایط مداخله گر
1. بهبود زیرساخت های فنی 2. فیلمنامه جذاب و بدیع 3. مدیریت سینمایی قوی 4. حمایت ارگان های دولتی 

و نظامی 5. تخصیص بودجه 6. نیروی انسانی متخصص 7. عدم سطحی نگری به سینمای دفاع مقدس

مقوله علمی
1. بازگشت سرمایه تهیه 

کننده سینمایی 2. تحقیق 
و پژوهش 3. تغییر بینش 
به عراقی ها 4. توجه به 

مسائل مکتوم دفاع مقدس 5. 
امکانات فنی و تکنولوژیکی 

6. توجه به مسائل دفاعی روز 
7. جذب مخاطب 8. واقع 

نگری سینمای دفاع مقدس 
9. پرهیز از شعارزدگی  و 
سطحی نگری 10. حفظ 

هویت ملی 11. نیروی انسانی 
جوان و کارآمد

پیامدها
1. تقویت ارزش های 
اخالقی و انسانی در 
جامعه 2. شناخت 

قهرمانان ملی و فرهنگ 
دفاع مقدس  3. تقویت 
هویت و غرور ملی 4. 
تقویت انسجام ملی 5. 

ارتقاء فرهنگ دفاع مقدس 
6. آرامش روانی جامعه

راهبردها
1. آموزش و تشویق 

فیلمسازن جوان و مجرب 
2. توجه به محورهای 
نو و کالن دفاع مقدس 
3. حمایت از تولیدات 

دفاع مقدس در جشنواره 
فجر 4. حمایت 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
1. ساخت و اجرای 

فیلمنامه باکیفیت و بدیع 
2. بودجه 3. حمایت 
مسئولین و نهادهای 
ذیربط 4. بازآفرینی 

مفاهیم ارزشی و اخالقی
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جدول 1. آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

کشیدگیچولگیواریانسمیانگینبیشینهکمینهمتغیرهای 

0/0640/087-1/2553/520/602مقوله محوری
0/3870/026-1/2953/550/591شرایط مداخله گر

0/282-253/610/5100/184مقوله پیامدها
1/9153/640/3690/0780/162مقوله علی

0/4430/407-1/5653/700/436بسترها
0/461-0/347-253/720/538راهبردها

sh_m7

f13 f12

sh_m6

f11

sh_m5

f10

sh_m4

f9

sh_m3

f8

sh_m2

f7

sh_m1

e3 p_1

e4 p_2

e5 p_3

e6 p_4

e7 p_5

e8 p_6

e11 m_m1

e12 m_m2

f1 m_m3

f2 m_m4

e38e_2

e40e_2

e37e_2

e39e_2

e42e_2

e43e_2

e41e_2

e34b_1

e33b_2

e32b_3

e31b_4

f6b_5

f5b_6

f4b_7

f3b_8

e40b_9

m_e3

e16 e17

m_e4

e18

m_e5

e19

m_e6

e20

m_e7

e21

m_e8

e22

m_e9

e23

m_e10

e24

m_e11

e15

m_e2

e14

m_e1

er12

er13

er11

.30

.63 .76 .57 .75 .74 .81 .74
.63

.62

.70

.62

.75

.67

.28

.67
.80

.77

.61

.46
.65
.59

.59

.59

.46
.59.78.80.66.41.69.68.14.51.43

.61

.62

.66

.64

.61

.45
.82 .23

.82

.68

.66

.55

.77

.66

sh_modakhelegar

maghule_elli

maghule_mehvari

payamadha

rahbordha

bastarha

ارائه  الگویی جهت  ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس



22

مقولــه هســته نهایــی، یعنــی انتزاعی تریــن ســطح 
مفهومــی را انتخــاب کــرد، کــه بتوانــد تمــام مقوله هــای 
فــوق را دربرگرفتــه و خصوصیــت تحلیلــی نیــز داشــته 
باشــد. در نهایــت، مــدل زمینــه ای نهایــی حــول مقولــه 

ــود.  ــیم می ش ــته ترس هس

یافته های بخش کمی
تحصیــالت  ســطح  بــا  افــرادی  پژوهــش  ایــن 
ــراد را تشــکیل  ــد، کــه 52 درصــد اف کارشناســی بوده ان
ــا  ــری ب ــالت دکت ــطح تحصی ــا س ــرادی ب ــد و اف داده ان
11 درصــد، از کم تریــن فراوانــی برخــوردار بوده انــد. 
عــالوه  بــر ایــن، از لحــاظ ســابقه کار، بیشــترین فراوانــی 
ــال  ــا 15 س ــابقه کار 10 ت ــا س ــرادی ب ــه اف ــوط ب مرب
اســت، کــه 40 درصــد نمونــه را از آن خــود کــرده اســت 
ــر  ــابقه کار کم ت ــا س ــرادی ب ــه اف ــی ب ــن فراوان و کم تری
ــراد را  ــق داشــته اســت کــه 7 درصــد اف از 5 ســال تعل
شــامل شــده  اســت. بیشــتر افــرادی کــه در ایــن پژوهش 
حضــور داشــته اند، در رده ســنی 40 تــا 50 ســال قــرار 
ــد.  ــراد را پوشــش داده ان داشــته اند کــه 49 درصــد از اف
ــر در  ــیدگی متغی ــی و کش ــر چولگ ــی اگ ــت کل در حال

GFI (Goodness of Fit Index) -1

ــا را  ــع داده ه ــوان توزی ــد، می ت ــا )2( باش ــازه )2-( ت ب
ــن  ــی، 1397(. در همی ــت )حبیب ــر گرف ــال در نظ نرم
ــق در  ــای تحقی ــی متغیره ــاخص های توصیف ــتا، ش راس

ــه شــده اســت: جــدول 1 ارائ
ــوان  ــده می ت ــت آم ــه دس ــر ب ــه مقادی ــه ب ــا توج ب
ــن  ــای ای ــا و مؤلفه ه ــه متغیره ــه هم ــت ک ــه گرف نتیج
ــدار  ــد؛ مق ــروی می کنن ــال پی ــع نرم ــش از توزی پژوه
ــدد 3  ــا از ع ــن متغیره ــام ای ــن تم ــا میانگی ــط ی متوس
ــه طــوری کــه بیشــترین  ــر اســت؛ ب بیشــتر و از 4 کم ت
و کم تریــن میانگیــن بــه ترتیــب متعلــق بــه متغیرهــای 
راهبردهــا و مقولــه محــوری اســت. همچنیــن بــا توجــه 
بــه مقادیــر واریانس هــا بایــد چنیــن گفــت کــه در بیــن 
ایــن متغیرهــا بیشــترین پراکندگــی متعلــق بــه متغیــر 
مقولــه محــوری و کم تریــن پراکندگــی نیــز متعلــق بــه 

ــه علــی اســت. متغیــر مقول

آمار استنباطی: مدل سازی معادالت ساختاری
در جــدول زیــر مقــدار شــاخص نیکویــی بــرازش)1(، 
بــرای مــدل شــکل 1 بیــان شــده اســت. ایــن شــاخص  
ــدار  ــه مق ــتند، ک ــا 1 هس ــرات 0 ت ــه تغیی دارای دامن

جدول 2. شاخص های برازش مدل اندازه گیری

نتیجهمقدار به دست آمدهدامنه مورد قبولعنوان شاخص

GFIGFI>0.900/91تأئید مدل

جدول 3. رابطه بین متغیرهای مدل

نوع تأثیرضریب رگرسیونیروابطین متغیرها

مثبت0/45تأثیر شرایط مداخله گر بر مقوله محوری

مثبت0/82تأثیر راهبردها بر پیامدها

مثبت0/82تأثیر مقوله محوری بر راهبردها

مثبت0/23تأثیر بسترها بر راهبردها

مثبت0/61تأثیر مقوله علی بر مقوله محوری
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بزرگتــر از 0/9 بــه  عنــوان معیــار بــرازش خــوب در نظــر 
ــدازه ای  ــرازش ان ــی ب ــاخص نیکوی ــود. ش ــه می ش گرفت
ــس  ــس در ماتری ــس و کوواریان ــبی واریان ــدار نس از مق
واریانــس- کوواریانــس داده هــای نمونــه اســت، کــه بــه 
طــور مــداوم بــه وســیله ماتریــس واریانــس- کوواریانــس 

ــد، 1393(. ــود )فرب ــف می ش ــدل توصی م
جــدول 2 نشــان می دهــد کــه تحلیــل عاملــی 
بــرازش  دارای  پرســش نامه  ســازه های  تأییــدی 
مناســب بــوده و ســازه های پرســش نامه بــه خوبــی 
بنابرایــن  می دهنــد.  نشــان  را  مربوطــه  متغیرهــای 
زیرســاخت های  بهبــود  یعنــی  مداخله گــر  شــرایط 
ــینمایی  ــت س ــع، مدیری ــذاب و بدی ــه ج ــی، فیلم نام فن
نظامــی،  و  دولتــی  ارگان هــای  حمایــت  قــوی، 
ــدم  ــص و ع ــانی متخص ــروی انس ــه، نی ــص بودج تخصی
ــه  ــر مقول ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــه س ســطحی نگری ب
محــوری کــه عبــارت اســت از ارتقــا تولیــدات ســینمایی 
دفــاع مقــدس تأثیــر مثبــت دارد؛ مقولــه محــوری 
ــازان  ــویق فیلم س ــوزش و تش ــی آم ــا یعن ــر راهبرده ب
جــوان و مجــرب، توجــه بــه محورهــای نــو و کالن 
ــدس در  ــاع مق ــدات دف ــت از تولی ــدس، حمای ــاع مق دف
ــی،  ــی و نظام ــان دولت ــت متولی ــر، حمای ــنواره فج جش
تخصیــص بودجــه، تدویــن سیاســت گذاری و اســتراتژی 
ــهرک  ــگان ش ــات رای ــورداری از امکان ــه و برخ یکپارچ

ــت دارد. ــر مثب ــینمایی تأثی س
ــارت  ــه عب ــازمانی ک ــای س ــر پیامده ــا ب راهبرده
ــانی در  ــی و انس ــای اخالق ــت ارزش ه ــتند از: تقوی هس
جامعــه، شــناخت قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع 
مقــدس، تقویــت هویــت و غــرور ملــی، تقویــت انســجام 
ملــی، ارتقــای فرهنــگ دفــاع مقــدس و آرامــش روانــی 

ــت دارد. ــر مثب ــه تأثی جامع
ــدان  ــارت هســتند از: پژوهــش، فق ــه عب بســترها ک
نــگاه حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع مقــدس، فیلم نامــه 
حمایــت  فنــی،  زیرســاخت های  جامــع،  و  خــوب 
تخصیــص  بودجــه،  فرهنگــی،  و  دولتــی  مســئوالن 
و  فرهنگــی  نهادهــای  کارایــی  افزایــش  امکانــات، 
ــا  ــر راهبرده ــا ب ــد علمــی دنی ــر مت ــی ب ــدات مبتن تولی

تأثیــر مثبــت دارد و مقولــه علــی یعنــی بازگشــت 
ــش،  ــق و پژوه ــینمایی، تحقی ــده س ــرمایه تهیه کنن س
توجــه بــه مســائل مکتــوم دفــاع مقــدس، امکانــات فنــی 
ــه مســائل دفاعــی روز، جــذب  و تکنولوژیکــی، توجــه ب
ــز  ــدس، پرهی ــاع مق مخاطــب، واقع نگــری ســینمای دف
ــی و  ــت مل ــظ هوی ــطحی نگری، حف ــعارزدگی و س از ش
ــوری  ــه مح ــر مقول ــد ب ــوان و کارآم ــانی ج ــروی انس نی

ــد. ــت دارن ــر مثب تأثی

بحث تحقیق
ــش  ــش در دو بخ ــن پژوه ــه ای ــن ک ــل ای ــه  دلی ب
کیفــی و کمــی انجــام شــده اســت، پــس بخــش بحــث 
ــیم  ــی تقس ــی و کم ــش کیف ــه دو بخ ــری ب و نتیجه گی
ــث  ــری و بح ــامل نتیجه گی ــی ش ــش کیف ــود. بخ می ش
ــی  ــش کم ــت و بخ ــش اس ــؤال های پژوه ــون س پیرام
ــده  ــع آوری ش ــای جم ــتفاده از نمونه ه ــا اس ــه ب ــز ک نی
ــدات  ــور تولی ــر در ام ــئولین درگی ــازان و مس از فیلمس
ســینمایی دفــاع مقــدس بــه دســت آمــده اســت بــه دو 
بخــش نتایــج توصیفــی و نتایــج اســتنباطی افــراز شــده 

اســت.
ســؤال 1. وضعیــت حــال ســینمای دفــاع مقــدس 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب را چگون
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــت ک ــن اس ــی از ای ــج حاک نتای
هزینه هــا بســیار بــاال اســت و کار در ایــن حــوزه 
ســوددهی قابــل توجهــی بــرای بخــش خصوصــی 
نخواهــد داشــت و عــالوه بــر ایــن بازگشــت ســرمایه ای 
بــرای ســرمایه گذارانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 
دارنــد، رخ نمی دهــد. بــا ایــن شــرایط بایســتی ارگان هــا 
در  ســرمایه گذاری  بــه  اقــدام  دولتــی  نهادهــای  و 
ســینمای دفــاع مقــدس بنماینــد، هــر چنــد کــم کاری 
نهادهــای مرتبــط، اهمــال و تنبلــی مســئولین ذی ربــط و 
بی توجهــی آن هــا بــه رفــع مشــکالت و موانــع موجــود، 
عــدم حمایــت آن هــا و دیگــر متولیــان فرهنگــی 
و نهادهــای مزتبــط بــا دفــاع مقــدس بــه گــوش 
ــی  ــش خصوص ــوارد، بخ ــن م ــدای از ای ــورد و ج می خ
نیــز تمایــل چندانــی بــرای ســرمایه گذاری در ســینمای 
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ــدارد. ــدس را ن ــاع مق دف
ــز  ــود دارد، نی ــه وج ــری ک ــده دیگ ــد نگران کنن بع
ــی  ــودن برخ ــطحی ب ــوا و س ــت از: بی محت ــارت اس عب
ــدس و  ــاع مق ــوزه دف ــده در ح ــاخته ش ــای س فیلم ه
ــن در  ــدس. بنابرای ــاع مق ــای دف ــن ارزش ه ــن رفت از بی
ایــن برهــه زمانــی وضعیــت ســینمای دفــاع مقــدس در 
ــت  ــرای برون رف ــرد و ب ــه ســر می ب ــی ب شــرایط نامطلوب
ــوز و  ــئولینی دلس ــدا مس ــد در ابت ــت بای ــن وضعی از ای
ــیده اند، در  ــگ را چش ــه و جن ــم جبه ــه طع ــرادی ک اف
پســت های مذکــور قــرار داده شــوند و در ادامــه بایســتی 
ــظ و  ــاد، حف ــگ و ارش ــل وزارت فرهن ــی از قبی نهادهای
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه همــراه بنیــاد شــهید 
ــر  ــازمان های دیگ ــا و س ــر نهاده ــتضعفین و دیگ و مس
بایســتی در وظایــف و اهــداف خــود بازنگــری نمــوده و 
بســتر را بــرای جــذب ســرمایه گذاران خصوصــی فراهــم 

نماینــد.
ســؤال 2. عواملــی کــه موجبــات افزایــش 
ــم  ــدس را فراه ــاع مق ــینمای دف ــدات س تولی

مــی آورد، کــدام هســتند؟
نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه بــرای بهبــود 
وضعیــت ســینمای دفــاع مقــدس و خــروج از ایــن 
و  قــوی  پژوهش هایــی  بایســتی  نامطلــوب  شــرایط 
ــر  ــدس و دیگ ــاع مق ــداف دف ــتای اه ــترده در راس گس
ابعــاد آن صــورت بگیــرد و فلســفه وجــودی دفــاع 
ــرای اقشــار مختلــف جامعــه تبییــن گــردد و  مقــدس ب
ــار،  ــم ایث ــان مفاهی ــی و بی ــه بازآفرین ــتا ب ــن راس در ای
ــود.  ــه ش ــتی پرداخت ــداکاری و میهن پرس ــجاعت، ف ش
ــئولین  ــر مس ــدگان و دیگ ــتی تهیه کنن ــن بایس همچنی
ــب  ــرای مخاط ــه و ب ــه ناگفت ــه ک ــای جبه ــه محوره ب
مجهــول مانــده بپردازنــد و از دیــدی دیگــر و نویــن بــه 
ــل  ــا مخاطــب تمای ــد ت مســائل جبهــه و جنــگ بپردازن

ــد. ــدا کن ــا پی ــه اثره ــن گون ــه ای ب
جــذب  و  فیلــم  ســاخت  بــرای  همچنیــن 
ــرای  ــه ب ــت یاران ــرف دول ــتی از ط ــرمایه گذار بایس س
طریــق  از  و  شــود  گرفتــه  نظــر  در  تهیه کننــدگان 
نهادهــای دولتــی مــورد حمایــت مــادی قــرار گیرنــد و 

بودجــه ای بــه طــور ســاالنه بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه 
ــا و  ــد از تهیه کننده ه ــوارد بای ــن م ــر ای ــالوه ب ــود. ع ش
عوامــل اجرایــی بــروز بــا امکانــات نویــن اســتفاده شــود 
و از تفکــرات دهه هــای پیشــین در مــورد جنــگ در 
ــتفاده  ــدس اس ــاع مق ــینمایی دف ــای س ــاخت فیلم ه س
ــرده نشــود. شــایان ذکــر اســت کــه بایســتی مفهــوم  ب
عــام و غیرکلیشــه ای جبهــه و دفــاع مقــدس بــرای 
مخاطبیــن بیــان شــود تــا افــرادی متخصــص و توانمنــد 
ــاری  ــن آث ــد چنی ــه تولی ــف ب ــا طــرز فکــر مختل ــو ب ول

ــد. بپردازن
ــش  ــات افزای ــه موجب ــترهایی ک ــؤال 3. بس س
ــوند،  ــدس می ش ــاع مق ــینمای دف ــدات س تولی

ــتند؟ ــدام هس ک
ــه  ــل ب ــرای نی ــه ب ــت ک ــن اس ــی از ای ــج حاک نتای
افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس بایســتی نگاه 
حاکمیتــی بــه ســینمای دفــاع مقــدس حذف و برداشــته 
ــرش  ــورد پذی ــع م ــوب و جام ــای خ ــود، فیلم نامه ه ش
ــی  ــد، زیرســاخت های فن ــرار بگیرن ــی ق ــای نظارت نهاده
ــت  ــود، حمای ــم ش ــاری فراه ــن آث ــاخت چنی ــرای س ب
ــا  ــن فیلم ه ــاخت ای ــی از س ــی و فرهنگ مســئوالن دولت
ــل  ــه قاب ــد، بودج ــش باش ــش از پی ــه و بی ــه جانب هم
ــود و  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــن کاره ــرای ای ــی ب توجه
ــردد،  ــا گ ــزاری الزم مهی ــات ســخت افزاری و نرم اف امکان
فرهنگــی  نهادهــای  مفیــد  و  کارســاز  فعالیت هــای 
ــای  ــاس روش ه ــر اس ــا ب ــد فیلم ه ــود و تولی ــتر ش بیش

ــد. ــا باش ــی روز دنی ــک و علم آکادمی
کــه  مداخله کننــده ای  عوامــل   .4 ســؤال 
ــاع  ــینمای دف ــدات س ــش تولی ــات افزای موجب
ــتند؟ ــدام هس ــد، ک ــم می آورن ــدس را فراه مق
ــر  ــر ب ــن اســت کــه عوامــل مؤث ــج حاکــی از ای نتای
افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس عبــارت 
هســتند از: بهبــود زیرســاخت های فنــی، فیلم نامــه 
ــت  ــوی، حمای ــینمایی ق ــت س ــع، مدیری ــذاب و بدی ج
ارگان هــای دولتــی و نظامــی، تخصیــص بودجــه، نیــروی 
ــه ســینمای  انســانی متخصــص و عــدم ســطحی نگری ب

ــدس. ــاع مق دف
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پــس بــرای ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــد ایــن آثــار 
بایــد از کادر اجرایــی قــوی، بــا معلومــات کافــی و دیــدی 
ــورد بایســتی از  ــن م ــاز اســتفاده شــود و جــدای از ای ب
ــدگان  ــرای تهیه کنن ــرایط ب ــوی ش ــادی و معن ــاظ م لح
ــه و  ــود بودج ــت کمب ــه ای باب ــه دغدغ ــد ک ــا باش مهی
دیگــر نیازهــای فیزیکــی و غیــر فیزیکــی نداشــته باشــند 
و بتواننــد از هنرمندانــی توانمنــد و مجــرب بهــره ببرنــد.
ــت  ــی جه ــر و راهکارهای ــه تدابی ــؤال 5. چ س
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــدات س ــش تولی افزای

می دهیــد؟ پیشــنهاد 
پیشــنهادها در ایــن رابطــه عبــارت هســتند از: 
آمــوزش و تشــویق فیلم ســازان جــوان و مجــرب، توجــه 
ــت از  ــدس، حمای ــاع مق ــو و کالن دف ــای ن ــه محوره ب
ــت  ــر، حمای ــنواره فج ــدس در جش ــاع مق ــدات دف تولی
ــن  متولیــان دولتــی و نظامــی، تخصیــص بودجــه، تدوی
سیاســت گذاری و اســتراتژی یکپارچــه و برخــورداری از 
امکانــات رایــگان شــهرک ســینمایی. بنابرایــن راهکارهــا 
ــاع  ــینمای دف ــوب س ــت نامطل ــروج از وضعی ــرای خ ب
ــرورش  ــص، پ ــای متخص ــت نیروه ــول تربی ــدس ح مق
ــر  ــو در مــورد جبهــه و توســعه محورهــای کم ت ــکار ن اف
از  بیــان شــده جبهــه، حمایــت مــادی و معنــوی 
ــودن بســتر و  ــم نم ــرمایه گذاران و فراه ــازندگان و س س

ــم اســت.  ــرای ســاخت فیل ــف ب ــات مختل امکان
ــاع  ــینمای دف ــدات س ــش تولی ــؤال 6. افزای س

ــال دارد؟ ــه دنب ــی ب ــه پیامدهای ــدس چ مق
ــر ایــن اســاس افزایــش تولیــدات ســینمای دفــاع  ب
ــی و  ــای اخالق ــا ارزش ه ــد شــد ت ــث خواه ــدس باع مق
انســانی در جامعــه تقویــت و ارتقــا یابــد، مــردم بیشــتر 
بــا قهرمانــان ملــی و فرهنــگ دفــاع مقــدس آشــنا شــده 
ــا و  ــی م ــرور مل ــت و غ ــد، هوی ــدا کنن ــناخت پی و ش
ــرای  ــد و بســتر ب ــت یاب ــی، تقوی ــن انســجام مل همچنی
آرامــش روانــی جامعــه مهیــا گــردد. بــا ایــن دیــد بایــد 
ــاع  ــینمای دف ــدات س ــش تولی ــه افزای ــت ک ــن گف چنی
مقــدس حجمــی از مشــکالت و چالش هــای جامعــه 
ــان و  ــی از قهرمان ــناخت کاف ــدم ش ــه ع ــان را ک امروزم
ــود  ــی و نب ــجام مل ــش انس ــور، کاه ــطوره های کش اس

آرامــش روانــی در بیشــتر اقشــار جامعــه اســت، را بهبــود 
و حــل خواهــد کــرد.

ســؤال 7. الگویــی مناســب جهــت ارتقــای 
چــه  مقــدس  دفــاع  ســینمای  تولیــدات 

باشــد؟ داشــته  بایــد  شــاخص هایی 
ــاع  ــینمای دف ــدات س ــه تولی ــن ک ــرای ای ــس ب پ
مقــدس از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــند و مخاطــب 
ــر اســاس جــذب مخاطــب  ــد ب ــا شــود بای جــذب آن ه
ــدس  ــاع مق ــینمای دف ــری س ــوند، واقع نگ ــاخته ش س
ــم ارزشــی و ســاخت و  ــه مفاهی ــرود، توجــه ب ــن ن از بی
اجــرای فیلم نامــه باکیفیــت و بدیــع در دســتور کار قــرار 
ــود  ــز ش ــطحی نگری پرهی ــعارزدگی و س ــرد و از ش گی
ــی از نیــروی انســانی  ــت مل ــه حفــظ هوی ــا توجــه ب و ب
ــار اســتفاده شــود.  جــوان و کارآمــد در ســاخت ایــن آث
آن چــه کــه جــدای از ایــن مــوارد مهــم اســت، حمایــت 
مســئوالن و ارگان هــا اســت، موضوعــی کــه اکنــون جــز 

ــت. ــازان اس ــی فیلم س ــای اصل دغدغه ه
شــایان ذکــر اســت کــه در راســتای ایــن شــاخص ها 
ــازندگان  ــرش س ــد و نگ ــه دی ــت ک ــن گف ــد چنی بای
ــد گســترده تر و  ــاع مقــدس بای فیلم هــای ســینمایی دف
متفاوت تــر از کارهــای قبلــی باشــد و بایســتی بــه ابعــاد 
جدیدتــری از دفــاع مقــدس بپردازنــد. در ادامــه تحلیــل 
کیفــی بــه  دلیــل وجــود تشــابهات معنایــی و مفهومــی 
مقوله هــای  دوبــاره  آمــده،  دســت  بــه  مقوله هــای 
عمــده در قالــب چنــد مقولــه کلی تــر، تحلیلی تــر 
و انتزاعی تــر خالصــه گردیــد و آن هــا بــر اســاس 
ــا،  ــی، پیامده ــه عل ــترها، مقول ــوری، بس ــه مح 6 مقول
ــدند. در  ــازی ش ــا بازس ــر و راهبرده ــرایط مداخله گ ش
ــک  ــاختاری و تکنی ــادالت س ــش از روش مع ــن بخ ای
تحلیــل عاملــی تأییــدی اســتفاده شــد کــه طبــق نتایــج 
ــد،  ــخص ش ــوس مش ــزار آم ــده از نرم اف ــت آم ــه دس ب
ــرازش  ــش از ب ــن پژوه ــدل طراحــی  شــده در ای ــه م ک
مناســبی برخــوردار اســت و ســازه های پرســش نامه 
ــه را  ــای مربوط ــد متغیره ــی می توانن ــه خوب ــز ب آن نی

ــد. ــن و نشــان دهن تبیی
بــا توجــه بــه ضرایــب رگرســیونی مشــخص شــد کــه 

ارائه  الگویی جهت  ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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ــود زیرســاخت های فنــی،  شــرایط مداخله گــر یعنــی بهب
ــوی،  ــینمایی ق ــت س ــع، مدیری ــذاب و بدی ــه ج فیلم نام
حمایــت ارگان هــای دولتــی و نظامــی، تخصیــص بودجــه، 
ــه  ــطحی نگری ب ــدم س ــص و ع ــانی متخص ــروی انس نی
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 فیلم ســازان جــوان و مجــرب، توجــه بــه 
محورهــای نــو و کالن دفــاع مقــدس، حمایــت از تولیــدات 
دفــاع مقــدس در جشــنواره فجــر، حمایت متولیــان دولتی 
ــت گذاری  ــن سیاس ــه، تدوی ــص بودج ــی، تخصی و نظام
ــگان  ــات رای و اســتراتژی یکپارچــه و برخــورداری از امکان
شــهرک ســینمایی تأثیــر مثبــت دارد. همچنیــن راهبردها 
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