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  دفاع مقدس در گذر از سینماي ایران
  1فاطمه مرتضوي قهی                                                                

  2                                                  مرتضی منادي                    
  5/10/89:  تاریخ تایید12/8/89:تاریخ دریافت 

 چکیده
 تا 1360هاي  پژوهش حاضر، تبلور دفاع مقدس را در سینماي ایران، بین سال

چارچوب نظري این . دهد شناسیِ هنر مورد بررسی قرار می  از نظر جامعه1385
دهی، استوار است که طبق آن هنر   مکمل، بازتاب و شکل ير دو نظریهپژوهش ب

دهی به افکار عمومیِ  بازتابی از شرایط اجتماعی است و در عین حال براي شکل
در این پژوهش از روش تحلیل محتواي کیفی براي . شود اجتماع، از آن بهره برده می

ها  یافته. است  مقدس، استفاده شدهترِ ساختار و کارکرد آثار سینماییِ دفاع درك عمیق
هاي متفاوت، چه در  بندي هاي این ژانر، به رغم دسته دهند که اغلب فیلم نشان می

ي  هاي ویژه ي منتقد جنگ و چه در گروه جنگی قرار بگیرند، به دلیل حساسیت دسته
اگر . شوند هایی بسیار خشن محسوب می این ژانر، سعی در تبلیغ جنگ دارند و فیلم

ها  هایی در روند کمیت و کیفیت فیلم ي گذشته فراز و نشیب چه در طی سه دهه
است، اما بازتاب وقایع دفاع مقدس کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بیشترِ  وجود آمده به

مدت ناموفق  اند که البته در دراز دهی به افکار عمومی داشته ها سعی در شکل فیلم
  . اند بوده

  دهی ي شکل ي بازتاب، نظریه ا، دفاع مقدس، نظریهسینم: واژگان کلیدي
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    mortezamonadi@yahoo.fr )س( دانشیار دانشگاه الزهراء -2
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  مقدمه 
بدون شک در میان ” . ها در دنیاي امروز بر کسی پوشیده نسیت جایگاه و اهمیت رسانه

به ویژه در ). 147: 1386منادي، (“ هاي تصویري از اهمیت بسیار برخوردارند ها، رسانه رسانه
) مکتوب(هاي نوشتاري   مردم به رسانهجوامع در حال توسعه که امکان دسترسی عموم

ي مردم اصوالً چندان رغبتی به مطالعه نشان  یافته است و عامه کمتر از کشورهاي توسعه
هایی چون  رسانه خصوص بررسی نقش هاي گروهی و به کارکرد و اثرات رسانه”دهند، نمی

اند،  دهاي وابسته به دولتجوامع، دولتی و یا در اختیار نها سینما و تلویزیون که اغلب در این
هاي  سینما، باالخص در جوامعی که فیلم”). 1384ناقد، (“ از اهمیت بسیار برخوردار است

بخش در مسائل  گیري فرهنگ و اثر سازند، یک عمل مهم در شکل مردم پسند و پرفروش می
  ). 107:1373محمدي، (“ هاي اجتماعی است و نقش

بندي  ها، دسته بندي یکی از رایج ترین دسته”. شود هاي مختلف تقسیم می فیلم به دسته
الستی، (“ گویند بندي ژانري می ها است که به آن دسته ي فیلم بر حسب موضوع یا گونه

“  مشترك دارند ، موضوع، شمایل نگاري و حتی عوامل سازنده1ژانرها«). 1384
اي   به عنوان پدیده سینما، جنگ هاي مختلف در عرصه در میان گونه”). 2،135:1383استم(

سازان و  هاي بسیاري براي فیلم کند، همواره جذابیت که ذاتاً تقابل خیر و شر را تبیین می
  ). 5:1383فخرآبادي، (“ است مخاطبان داشته 

ترین ژانر قابل تعریف و تمییز است که از  جنگ در سینماي ایران، مشخص) ژانر(گونه ” 
 فیلم 10طور میانگین ساالنه  به).  1385عقیقی، (“ شود آن تحت عنوان دفاع مقدس یاد می

شود که هم از طرف  ساخته می) هاي انجمن سینماي دفاع مقدس ي فیلم طبق سیاهه(
گیرند  هاي دولتی زیادي مورد حمایت مالی و فکري قرار می کننده و هم از سوي ارگان تهیه

زیون، نشریات و تابلوهاي ي اختصاصی دارند، تبلیغات زیادي از طریق تلوی و جشنواره
  .کنند هاي سنی فراوانی را جذب می اند و گروه خود اختصاص داده تبلیغاتی را به

این ژانر در . سینماي دفاع مقدس حیات خود را با شروع جنگ ایران و عراق آغاز نمود
کند  ترین  گونه است، زیرا موضوعات متنوعی را در دل خود مطرح می سینماي ایران متنوع

نماید؛  هاي متفاوت به عنوان مخاطب جلب می  به همین دلیل افراد بسیاري را با ذائقهو

                                         
1- Genre 
2- Stam 
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سینماي دفاع . نماید تر می بنابراین ضرورت پژوهش در مورد ابعاد فرهنگی آن محسوس
ها،  اي از این فیلم دسته. کند ها، اهداف و مفاهیمی را پیگیري می مقدس چون سایر گونه
اي اصوالً ذات  به عبارتی دیگر، دسته. روهی دیگر جنگی هستنداصوالً منتقد جنگ و گ

هاي آن را  رسند و گروهی دیگر جنگ و رشادت نظر می آمیز به  جنگ را رد نموده، صلح
رسد،  نظر می از این رو به . نمایند ها را تکریم می تقدیس کرده، به این منظور انواع خشونت

البته این . هاي خشن هستند  دیگر فیلمکنند و گروهی اي صلح را تبلیغ می دسته
توان در سینماي  بندي را می این نوع دسته. بندي در سینماي جهان نیز وجود دارد دسته

آید، انتظار  میان می وقتی سخن از ژانر جنگ به.  ژاپن و حتی آلمان دید-جنگ آمریکا
ن دفاع مقدس یاد رود، اما وقتی از این ژانر تحت عنوا آمیز می  تصاویر خشونت مالحظه

 راه مفاهیم انسانی بود و به انسان به عنوان یک  رسد که باید چشم به نظر می شود، به می
از این رو در این پژوهش به بررسی . موجود ارزشمند، دیدگاهی فراتر از حوادث داشت

  .مفاهیم صلح و خشونت در سینماي دفاع مقدس پرداخته خواهد شد
 و منتقد جنگ، مواردي وجود دارند که در زیر به آنها اشاره براي تمییز فیلم هاي جنگی

  :کنیم می
 هاي جنگی و منتقد جنگ ي فیلممقایسه: 1جدول

  فیلم هاي جنگی  فیلم هاي منتقد جنگ

ها بیشتر به اثرات   این دسته از فیلم-1
جنگ و مسائلی که در حین جنگ و یا پس از 

  .ازندشوند، می پرد ها به آن دچار می جنگ انسان

 ها بیشتر خودِ جنگ و  این فیلم-1
هاي  اوج ها و گره. کشند  جنگ را به تصویر می يحماسه

  .ها، بر سر پیروزي و غلبه بر دشمن است داستان این نوع فیلم
هاي  ها شامل گروه  قهرمانان این نوع فیلم-2

باشند و بیشتر به جنگ حالت  مختلف جامعه می
  .دهند تا مذهبی ملی می

هایی واال،  ها، انسان هاي این دسته از فیلم خصیت ش-2
شوند و به جنگ و  تصویر کشیده می پاك، معصوم و عارف به

  .بخشند دست اندرکاران آن، حالتی عرفانی و تقدس می
  

جا  از آن” ي امروز و  بنا به ضرورت گسترش فرهنگ صلح و دوري از خشونت در جامعه
طریق دیگري پژوهشگر را به بررسی تأثیر آثار هنري نائل ي مضمون، بهتر از هر  که مطالعه
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هاي دفاع مقدس از  ، در پژوهش حاضر به تحلیل محتواي فیلم)23:1381، 1 رید(“ کند می
  .بندي باال پرداخته خواهد شد ، طبق دسته1385 تا 1360سال 

هیت شایان ذکر است که مراد از این پژوهش،  ارزیابی کردن جنگ ایران و عراق و ما
از نظر . دفاع مقدس نیست، بلکه هدف، بررسی تبلور دفاع مقدس در سینماي ایران است

ها هستند که باید در کانون اصلی توجه باقی بمانند،  همیشه این تصاویر و خود فیلم”دلوز 
ها حامالن مفاهیم سینما هستند، و گاه براي رسیدن به ساختار داستان و  چرا که فقط فیلم

بنابراین فارغ از ). 95:1382، 2ویدینگ و بوید(“ کنند  واقعیت را تحریف میسازي اسطوره
ارزیابی جنگ بین ایران و عراق، در این پژوهش صرفاً به تحلیل مفاهیم مستتر در ژانر دفاع 

  .مقدس پرداخته شد
  هاي پژوهش پرسش

ا هاي فعالیت خود داشته است؟ این سینم سینماي دفاع مقدس چه روندي را طی سال
وجود  چه تحوالتی را طی سه دهه فعالیت خود داشته است؟ و این تحوالت چرا و چگونه به

  اند؟ سینماي دفاع مقدس چه اهداف و مفاهیمی را دنبال کرده است؟ آمده
  چارچوب نظري

اي از فرهنگ  ي خاصی از زندگی معنوي اجتماع یا بخش ویژه شناسی هنر زمینه جامعه”
شناسی هنر به شناخت علمی  به بیان دقیق تر، جامعه. کند العه میجامعه، یعنی هنر را مط

  ).33: 1379ترابی، (“ پردازد دو می هاي متقابل این هنر و زندگی اجتماعی، به ویژه بستگی
نخستین رویکرد، رویکرد . شناسی هنر وجود دارد ي جامعه سه رویکرد اصلی در حوزه

اند و نه از تاریخ  شناسی برخاسته ن نه از جامعهشناسانه است که متفکران آ فلسفی یا وجود
است  شناسی و تاریخ هنر متولد شده شناسی هنر در جمع متخصصان زیبایی جامعه. فرهنگی

“ آثار قطع کنند/ شان را با تمرکز دو کانونی هنرمندان اند تا رابطه ي آن را داشته که دغدغه
به . دهد ي هنر براي هنر تشکیل میاساس این رویکرد را مسأله). 28: 1384، 3هینیک(

زمان، آنها فاقد بعد  بین آثار هنري و شرایط اجتماعی هم دلیل عدم قبول هر گونه رابطه
  .اند شناسی جامعه

                                         
1 - Read 
2 -Wedding & Boyd 
3 -Heinich 
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. گرداند شناسانه است و معرفت را به هدف برمی شناختی یا غایت رویکرد دوم، جامعه”
 کافی است شرایط اقتصادي و اجتماعی  آثار هنري، متفکران این رویکرد معتقدند براي درك

گوید،  این رویکرد می). 14: 1382راودراد، (“ را که اثر هنري در آن متولد شده، بشناسیم
به بیانی دیگر، آثار هنري فسیل هاي فرهنگی هر .  جامعه است هنر حاوي اطالعاتی درباره

  .ي و سیاسی پی بردتوان به شرایط اجتماعی، اقتصاد جامعه هستند که با تحلیل آن می
وي . ي معرفتی شِلِر است شناختی و متأثر از نظریه  جامعه-رویکرد سوم، رویکرد فلسفی”

یک از این دو  کدام علت دیگري نیستند و هیچ معتقد است، نه جامعه و نه معرفت، هیچ
دو حوزه وجود آورند، بلکه از اتحاد این  توانند تغییري در روند تاریخ به حوزه به تنهایی نمی

به اعتقاد وي شرایط اجتماعی تنها عامل وقوع و . آید است که موتور تاریخ به حرکت در می
بناي بی  چه را با زیر شوند و فقط قادرند آن هاي معنوي محسوب می نه علت وجود جریان

  ).15: 1382راودراد، (“ طرف اجتماعی موافق و مطابق است، از تحقق برخوردار سازند
گیرند که  شناسان در رویکرد دوم قرار می شناسی هنر، اکثر جامعه  جامعه يدر حوزه”

). 57: 1387رامین، (“ شامل افرادي چون هاوِرز، لوکاچ، گُلدمن و جانِت ولف می شود
طور که اشاره شد، ایشان مستقیماً به آثار هنري مراجعه کرده و بر اساس تجزیه و  همان

بنابراین در این پژوهش نیز، طبق دیدگاه اکثر . اند  داده خود را بسط ها، نظریه تحلیل آن
  .است شناسان هنر، از این رویکردِ غالب بهره گرفته شده جامعه
ي  ها کمک کند، نظریه تواند ما را در تبیین و تحلیل یافته ي دیگري که می نظریه” 
 بازتاب  ظریهکه به ن( فوق  يچه درست در مقابل نظریه این نظریه گر.  است1دهی شکل

رویکرد . تواند مکمل خوبی براي این نظریه باشد گیرد، اما می قرار می) معروف است
دهی تشکیل شده از آرایی است که سینما را ابزاري براي شکل دادن به افکار،  شکل

به عبارت دیگر، این رویکرد در صدد اثبات این مدعا . دانند هاي مردم می ها و بینش نگرش
تواند با نشان دادن واقیت جامعه نقشی شایسته ایفا کند،  طور که سینما می است که همان

تواند در جهت دادن و سمت و سو بخشیدن به افکار مخاطبانش در مسیر دلخواه  می
در واقع صورت . ها نظارت دارند نیز عمل کند مدارانی که بر تولید فیلم سازان یا سیاست فیلم
دهی همان است که در مکتب فرانکفورت با   شکل يریهتر نظ شناختی تر و جامعه کامل

هاي  پردازان، رسانه این نظریه. شود کار برده می ادبیاتی دیگر، اما تقریباً به همین معنا به
                                         
1 -Shaping Theory 
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دهی به فرهنگِ  گروهی و از جمله سینما و تلویزیون را ابزارهاي نیرومندي براي شکل
هایی از پیش تعیین شده براي مصرف  ندان بستهها از نظر این دانشم فیلم. وار می دانند توده
ها  اي موارد براي تحمیق توده گري و در پاره هاي مردم هستند که با هدف سرکوب توده

  ).32: 1386ازکیا و همکاران، (“ رسند تولید و توسط مردم به مصرف می
تند  مطرح هس1پذیري هاي جامعه هاي جمعی به عنوان یکی از قدرت رسانه”: به عبارتی

هاي اجتماعی پدید  ي قدرت هایی را مطابق سلیقه طور ثابت و پیوسته کلیشهکه به
ها،  پذیري یا اجتماعی شدن یعنی پذیرش ارزش جامعه”). 2003، 2ریپوزاتی(“ آورند می

در اغلب ”). 14: 1386منادي، (“ کنیم اي که در آن زندگی می قوانین و آداب و رسوم جامعه
هاي اطالعاتی جمعی از   سیستم ، تغییر عقاید و آراء و افکار به  وسیلهجوامع، جامعه پذیري

  ).11:1372، 3سارجنت(“ شود قبیل رادیو، تلویزیون و سینما انجام می
دهی به  در پژوهش حاضر، با ترکیب دو رویکرد فوق، یعنی رویکردهاي بازتاب و شکل

هاي  است، در بررسی ان دادهچه تجربه نش”. هاي دفاع مقدس خواهیم پرداخت بررسی فیلم
گیري، چه به لحاظ تئوریک و چه از  هاي تحقیق و نتیجه اي، براي حمایت از یافته رشته میان

: 1386ازکیا و همکاران، (“  شناختی، اتخاذ یک نظریه کافی و سودمند نیست نظر روش
ل شرایط چه ما آثار هنري تولید شده در سینما را محصو طبق نظریات یاد شده، گر). 32

دهی  دانیم، اما از سوي دیگر، سینما را ابزاري نیرومند براي کنترل و شکل اجتماعی می
  .کنیم تفکر رایج در اجتماع محسوب می

  
 روش پژوهش

هاي  هاي پژوهش و لزوم استفاده از تحلیل محتواي فیلم در این پژوهش بنا به ویژگی
، از روش )ي متداول روش کیفی استها جا که تحلیل محتوا، از شیوه از آن(دفاع مقدس 

  . است کیفی بهره برده شده
. اند  شود، متفاوت هایی که گردآوري می پژوهش کمی و کیفی از نظر ماهیت داده

  يهاي کالمی یا مطالعه ي اول از طریق گردآوري داده پژوهش کیفی دانش را در درجه”

                                         
1-Socialization 
2- Riposati 
3- Sargant 
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، 1گال(“ آورند  تحلیلی فراهم میها به استقراء  این داده يجدي و عمقی موارد و عرضه
-هاي موجود در یک متن می براي بررسی محتواي آشکار پیام”). 60: 1382 و گال،2بورگ

دار  طور نظامها به در این روش محتواي آشکارِ پیام. توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد
ي  ایی دربارهه تحلیل محتوا، روشی مناسب براي پاسخ دادن به سؤال. شوند توصیف می

. هاي یک پیام است ترین کاربرد تحلیل محتوا، توصیف ویژگی مهم. محتواي یک پیام است
آیندهاي پیام   فرستندگان پیام و دالیل یا پیش دومین کاربرد این روش، استنباط درباره

کار  هاي فرهنگی پیام و تغییرات فرهنگی نیز به تحلیل محتوا، براي استنباط جنبه. است
 ).149: 1385سرمد و همکاران، (“ ودر می

 : ي آماري و نمونه گیري جامعه
) 1385 تا1360( فیلم از ژانر دفاع مقدس 230ي آماري آن  در این پژوهش که جامعه

) گیري در پژوهش کیفی ي نمونه ترین شیوه رایج(گیري هدفمند    نمونه يباشد، از شیوه می
  . بهره گرفته شد
برنـد کـه در آن    گیري به کار می     فمند را براي توصیف نوعی از نمونه      گیري هد   اصطالح نمونه 

. هاي پژوهش کیفی اطالعات غنـی در بـر دارنـد           شوند که از لحاظ هدف      مواردي انتخاب می  
گیري   نمونه” ها  گیري هدفمند را مطرح کرده است که از میان آن            پانزده روش نمونه   3پاتون

گیـري    نمونـه ” . ضر مورد استفاده قرار گرفته اسـت      در پژوهش حا  “ هدفمند از موارد مطلوب   
 مورد عالقه را به میـزان فـراوان       يهدفمند از موارد مطلوب، یعنی انتخاب مواردي که پدیده        

جـا کـه    از آن). 389: 1382گـال، بـورگ و گـال،    (“  اي استثنایی نشان دهد ولی نه به گونه 
 تحلیل محتـواي سـینماي دفـاع    تر و تعمق کافی درهدف از این پژوهش کسب بینش بیش      

 فـیلم  230، از میـان  “گیري هدفمند از موارد مطلـوب  نمونه”است، با استفاده از      مقدس بوده 
  .ها به ترتیب زیر انتخاب شدند ي دفاع مقدس، نمونه گونه

  . گنجد، تهیه شد هایی که در ژانر دفاع مقدس می ي فیلم  کاملی از کلیه يابتدا سیاهه. 1

                                         
1 -Gall 
2 -Borg 
3 -Paton 
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هایی که جنگی هستند و یـا   ي کلی ـ یعنی فیلم  گونه ي دفاع مقدس را به دو زیر سپس گونه. 2
هایی که منتقد جنـگ هـستند و    کنند  و فیلم به عبارتی دیگر جنگ ایران و عراق را تقدیس می  

  . شوند، تقسیم شد هاي ضدجنگ نامیده می یا اصطالحاً فیلم
ها نکات زیر مورد توجـه قـرار    در انتخاب فیلم. شدها، سه فیلم انتخاب  گونه از هر کدام از زیر  . 3

  : گرفت
گذرد از هر  دهه از عمر سینماي دفاع مقدس می3که، نزدیک به  با توجه به این. الف 

که جمعاً . باشد انتخاب شده است سه دهه، دو فیلم که یکی جنگی و یکی منتقد جنگ می
  . شوند  را شامل می80ي  یلم از دهه  و دوف70 ي، دو فیلم از دهه60ي  دو فیلم از دهه

است،  سازان خاص خود را پرورش داده که سینماي دفاع مقدس، فیلم نظر به این. ب 
هایی که باعث  کارگردان فیلم(ساز  هاي جریان ها، از کارگردان سعی بر آن بود که فیلم

انتخاب در سینماي دفاع مقدس ) ساخته شدن تعدادي فیلم مشابه، در زمان خود شدند
  .  فیلم انتخاب نشود2که از یک کارگردان،  شوند، ضمن این

پر فروش و یا مورد استقبال (هاي مطرح و قابل توجه  هاي انتخاب شده، از فیلم فیلم.ج 
در سینماي دفاع مقدس باشند و از سوي منتقدین و صاحب نظران سینما جزو ) ها جشنواره

 .  شوندهاي مدافع جنگ و منتقد جنگ، تقسیم فیلم
  

   :ابزار پژوهش
ها در پژوهش کیفی، مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهده  آوري داده هاي معمول جمع روش”
جا که فیلم نیز چون کتاب، جزو اسناد  از آن«). 565: 1382گال و همکاران،(“ باشند می

در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسناد به )  91:1377نیک خلق،(» شود دسته بندي می
  .وري اطالعات مورد نیاز پرداخته شدآ جمع

اي از نمودهاي صلح و  است، سیاهه ابزاري که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
هاي مستندي که در مورد صلح و خشونت وجود  خشونت است که پژهشگر طبق نظریه

کالمی، ها شامل نشانگان بصري، رفتاري، کالمی  و غیر  این سیاهه. است دارد، تهیه نموده
ي خشونت  طبق آن خشونت به دو دسته. برگرفته از نظریات مختلف صلح و خشونت است

هاي کالمی مانند توهین، ناسزا،  خشونت” . بندي شده است کالمی و غیر کالمی دسته
” ، )8:1383بازرگان، صادقی، (“ تحقیر، بدگویی و برچسب زدن به دیگران است
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) 162:1381به پژوه و نوري، (» داد زدن، پاره کردنهاي رفتاري مانند کتک زدن،  خشونت
  . است) 303:1380خدا پناهی ، (“  حمله، تهدید و کشتن«

هایی چون پرواز، پرچم سفید، امیدواري، ایمان به خدا، اتحاد       در مورد صلح نیز نشانه
یز، آم نوع، احساس گناه از اعمال خشونت داشتن، محبت به حیوانات، همدلی، عشق به هم

خنثی کردن و از بین بردن ادوات جنگی، تیمار مجروح یا مریض، گذشت از تقصیر دیگران 
شد که همگی اعم از نشانگان بصري، رفتاري، کالمی   هایی از این قبیل در نظر گرفته  و رفتار

  . و غیر کالمی، برگرفته از نظریات مختلف بانیان صلح است
  
  ها یافته
در عین حال ) گذار از تحلیل بیرونی به تحلیل درونی(ار پرداختن به تحلیل خود آث”

) 125:1384هینیک، (“ شناسی هنر است ترین بخش جامعه انگیز ترین و مجادله  راه به چشم 
در ). 195:1358فیشر، (“  تر است ناپذیري از موضوع یا مضمون مهم محتوا به طور قیاس”و 

. ها به دو شیوه عمل شده است اي فیلمتر محتو پژوهش حاضر براي بررسی و تحلیل دقیق
  هاي مربوطه در نظر گرفته شده هایی که براي صلح و خشونت  با استناد به نظریه ابتدا نشانه

ها پرداخته  ها، به مفاهیم مستتر در فیلم بود، مورد بررسی قرار گرفتند و سپس فارغ از نشانه
تر از کمیت آن چه در  سیم شده مهمدر محتواي یک اثر، کیفیت آن چه در آن تر”شد؛ زیرا 

» اي آژانس شیشه«به عنوان مثال در فیلم ). 195:1358فیشر، (“ باشد آن اثر وجود دارد می
گیري از  اما گروگان. شود گیري توسط قهرمان فیلم مشاهده می  دقیقه، گروگان58/30

 دقیقه با 78دود شود و تا  پایان فیلم ادامه دارد؛ و مخاطب ح  فیلم شروع می29ي  دقیقه
حمایت از پناهنده و »  کوچک باشو، غریبه«گیري درگیر است و نیز در فیلم   گروگان مسأله

 98حدود (یابد  شود و تا پایان فیلم ادامه می  شروع می13ي  نوع از دقیقه همدردي با هم
ي بررسی بنابراین برا. ي آن طبق سیاهه، قابل بر شمردن است   دقیقه8/22، اما تنها )دقیقه
اطالعات . ها پرداخته شد ها و هم بررسی مفهومی فیلم تر آثار، هم به بررسی نشانه دقیق

ي نشانگان صلح و خشونت به  ها با توجه به سیاهه ي عمیق فیلم جدول ذیل، پس از مشاهده
  .است دست آمده 

 هاي صلح و خشونت در فیلم هاي گزیده شده درصد فراوانی نشانه: 2جدول
  درصدخشونت  درصدصلح  کارگردان  نام فیلم  نوع فیلم  ل ساختسا  دهه
  89/13  66/47  بهرام بیضاییي  باشو غریبهمنتقد   1364  60
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  کوچک  جنگ
  26/83  28/14  پور رسول مالقلی  پرواز در شب  جنگی  1366  60
  43/43  02/11  حمیدخیرالدین  سجده بر آب  جنگی  1375  70

منتقد   1376  70
یم  ابراه  اي آژانس شیشه  جنگ

  79/77  95/15  کیا حاتمی

منتقد   1382  80
عزیزاهللا   اشک سرما  جنگ

  68/11  60/50  حمیدنژاد

احمدرضا   دوئل  جنگی  1382  80
  36/83  02/6  درویش

  
چه از تحلیل این  آن. سان که آمد، شش فیلم انتخاب و مورد تحلیل محتوا قرار گرفت آن

هاي زیادي با تنوع موضوعی فراوان، در ژانر  گر این امر است که فیلم آید، بیان  می ها بر فیلم
 ایران و عراق را  ياي، موضوع جنگ هشت ساله دفاع مقدس وجود دارند که هرکدام از زاویه

که مجوز (این تنوع موضوعی خود نشان از اهمیت این ژانر براي دولت . کنند مطرح می
 .رددا) روند ها می که به دیدن فیلم(و ملت ) دهد تولید فیلم می

، حیات خود را آغاز نمود و تا امروز »مرز«، با فیلم 1360سینماي دفاع مقدس از سال 
بررسی دهه به . دهد ساله بخشی از تولیدات سینماي ایران را به خود اختصاص می همه
تواند  هاي سینماي دفاع مقدس، چه به لحاظ کمیت و چه از نظر کیفیت، می ي  فیلم دهه

هاي  هاي ساخته شده در  سال طبق جدول ذیل، تعداد فیلم. شدمبین حقایق بسیاري با
  .  و نسبت آن به کل تولیدات سینمایی قابل توجه است60ي  دهه

هاي دفاع مقدس رو به افزایش است که درصد    تعداد فیلم1362 تا 1360هاي  بین سال
، 1363در سال جا که  تا آن. دهند مهمی از کل تولیدات سینماي ایران به خود اختصاص می

دهد، متعلق به  هاي ساخته شده در آن سال را تشکیل می از کل فیلم%  50 فیلم که 15
، یعنی پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق 1367 تا 1363از سال . باشد ژانر دفاع مقدس می

هایی   درصد از کل فیلم20طور متوسط حدود اما به. هاي دفاع مقدس کمتر شد تعداد فیلم
شد، به ژانر دفاع مقدس اختصاص داشت، که البته درصد قابل  اخل کشور تولید میکه در د

  .توجهی است
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 84 تا 60هاي  هاي دفاع مقس نسبت به کل تولیدات سینماي ایران طی سال فراوانی فیلم: 3جدول

 سال
تعداد کل 

ها ساخته
 ي سینما

تعداد 
ها فیلم
  ي

دفاع 
 مقدس

درصد 
هاي  فیلم

دفاع مقدس 
 ها لماز کل فی

 سال
تعداد کل 

ها ساخته
 ي سینما

تعداد 
ها فیلم
  ي

دفاع 
 مقدس

درصد 
هاي  فیلم

دفاع مقدس 
 ها از کل فیلم

1360 18 1 6/5 1373 58 15 9/25 
1361 14 2 3/14 1374 62 12 4/19 
1362 37 9 3/24 1375 49 16 7/32 
1363 30 15 0/50 1376 33 16 5/48 
1364 29 5 2/17 1377 36 13 1/36 
1365 29 8 6/27 1378 31 9 0/29 
1366 39 9 1/23 1379 40 4 0/10 
1367 47 6 8/12 1380 63 4 3/6 
1368 48 11 9/22 1381 70 3 3/4 
1369 48 10 8/20 1382 36 7 4/19 
1370 49 13 5/26 1383 55 7 7/12 
1371 61 11 0/18 1384 46 4 7/8 
   1076 223جمع 1/27 13 48 1372

  
هاي دفاع مقدس رو به  تعداد فیلم60ي  بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا اواخر دهه

 به 70 ياز تولیدات سینمایی تا ابتداي دهه% 23طور میانگین  افزایش گذاشت تا جائی که به
  .اند هاي دفاع مقدس اختصاص یافته فیلم

ري، اثرگذار بر فرهنگ دهی درست است که محصوالت و تولیدات هن  شکل يطبق نظریه
هینیک، (باشند  جوامع هستند، اما خود، به شدت تحت تأثیر جامعه و شرایط اجتماعی  می

خورد، طبق  اوج و فرودي که در تعداد تولیدات سینماي دفاع مقدس به چشم می).  1384
ها  طور که اشاره شد، در این سال همان. شناختی در پی دارد همین قاعده، تبیین جامعه

اند که همگی  هاي مربوط به دفاع مقدس بوده هاي سینماي ایران، فیلم خیل عظیمی از فیلم
به عبارت دیگر، . اند سعی در اقناع و تبلیغ و ساختن فرهنگ مقاومت در میان مردم داشته

ایدئولوژي غالب جامعه در این دوره از طریق ایدئولوژي عرضه شده در فیلم ها تقویت 
ها رزمندگان ایرانی همه افرادي از ماوراء هستند که به امري  ر این فیلمبنابراین د. شد می
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دین هستند  قابل ترحم، احمق و بی اند و در ازاء، سربازان عراقی افرادي غیر مقدس پرداخته
هاي ي ساخت فیلم  براي نمونه به فیلم پرواز در شب که مقدمه. ها جنگیدکه باید با آن
  .شود  نیز بود اشاره می70  و 60هاي  زیادي در دهه

ها،  هاي دفاع مقدس، به حوادث درون جبهه پرواز در شب چون تعداد بسیاري از فیلم
تالش براي پیروزي، روحانی جلوه دادن شخصیت هاي درون جنگ،تبلیغ شهادت طلبی و 

  مورد تحلیل 60ي  تبلیغاتی دهه- هاي جنگیبه همین دلیل جزو فیلم. پردازد ایثارگري می
  .رار گرفتق

 مشخص است، بیش از نیمی از تصاویر فیلم، به انفجار، شلیک، 1طور که در نمودار همان
از کل فیلم را نمادهاي  %  26/83طور کلی  است و به اسلحه و مهمات نظامی اختصاص یافته

هاي سینماي  ها علیرغم تعداد زیادي از فیلماند و این خشونت خشونت آمیز از آنِ خود کرده
ي،  زند و درست در همان هنگام موسیقی متن نوحه اع مقدس، از نیروهاي ایرانی سر میدف
اي الهی و عرفانی به این  خورد و جلوه رو ي تصاویر به چشم می» ابوالفضل ، ابوالفضل«

  .بخشد  میاعمال
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   درصد نشانه هاي خشونت از کل زمان فیلم پرواز در شب       
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 هاي خشونت از کل زمان فیلم پرواز در شبدرصد نشانه: 1نمودار
 

ها ،  آمیز در فیلم وجود دارد که شامل فداکاري هاي صلح نهنیز نشا%  14در این میان 
ي تعداد زیادي  شود، که فیلم را از حالت خشونت مشمئز کننده ها می ها و همکاري همدلی

پرواز در شب زمانی ساخته شد که جنگ میان ایران و . کند از فیلم هاي جنگی مبرا می
  ها باعث تهییج  ها فیلم عراق هنوز ادامه داشت و ساخت این گونه

ها سفیدِ سفید و سیاهِ سیاه به  در این فیلم شخصیت. شد گري در مردم می  مبارزه يروحیه
نیروهاي دشمن موجوداتی احمق، حق نشناس و در همه حال . اند تصویر کشیده شده

نیروهاي عراقی . نمایند دشمن هستند و نیروهاي بسیجی همه عارف، مخلص و فداکار می
زنند، ولی نیروهاي  شود نیز از پشت خنجر می ها کمک میحتی وقتی به آن) اقیاسیران عر(
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گرچه کمک کردن به اسیران عراقی از . کنند ایرانی هوشمندانه این حمالت را خنثی می
 گردان در حال پایان  طرف بسیجی ایرانی و آب دادن به او در شرایطی که آب و آذوقه

یلم ثبت شد، اما به لحاظ محتوایی شاید بتوان گفت که آمیز ف یافتن بود، جزو لحظات صلح
زیرا همان اسیر عراقی، بسیجی فداکار . کند گیري معکوس می مخاطب از این صحنه نتیجه

گیرد که دشمن همیشه دشمن است  و مخاطب چنین نتیجه می! زند را از پشت با خنجر می
ویژه در زمانی که هنوز  گیري به ن نتیجهتواند عداوت را از میان بردارد، ای و روابط انسانی نمی

  .تر باشد بخش توانست اثر آتش جنگ، پایان نگرفته بود، می
حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر (هاي مذهبی پرواز در شب با درهم آمیختنِ سمبل

بخشد و نهایتاً پیروزي را تصویر  ، با بسیجیان ایرانی قداست را به نیروهاي مبارز می))ع(
پرواز ! شود هاي رزمندگان ایرانی حاصل می ها و مین گذاري  و این پیروزي با کشتنکند می

ي فیلم گذارترین فیلم ها بود و جوایز زیادي را از جشنواره در شب در زمان خود از تأثیر
  .فجر از آن خود کرد

  هاي صلح از کل زمان فیلم پرواز در شبدرصد نشانه: 2نمودار

   درصد نشانه هاي صلح از کل زمان فیلم پرواز در شب          
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به دلیل ایجاد شور و هیجان انقالبی در میان مردم و در پی آن، هاي آغاز جنگ،  در سال
هاي  دار شدن غرور ملی و مذهبی میان مردم، حمایت از فیلم آغاز جنگ تحمیلی و جریحه

نمود زیاد  جنگی و دفاع مقدس که سراسر هویت ملّی به ویژه هویت مذهبی را تحریک می
اما پس از .  شده در این ژانر رو به فزونی داشتهاي ساخته ي آن، تعداد فیلم بود و در نتیجه

چهار سال جنگ و به تبع آن خستگی روانی مردم از جنگ و امید نداشتن به فرجام نیک 
تر کم) سینماي دفاع مقدس(چه یادآور آن بود  آن این دفاع، استقبال مردم از جنگ و هر

تار روانی انسان ناسازگار جا که جنگ و ستیز با روحیات و ساخ از آن”از سوي دیگر . شد
از . آید هرچند دلیل جنگ موجه باشد، اما دلزدگی از آن پدید می) 1،1382فروید(“ است

ها افت چشمگیري  تعداد این فیلم) تا پایان جنگ تحمیلی (1367 تا 1363این رو از سال 
آرامش نسبی و ایجاد ) 598ي  بعد از قطعنامه (60ي   تا انتهاي دهه1367ولی از سال . دارد

هاي دفاع    ایران، دوباره تولید و حمایت از فیلم  ساله8میان مردم، براي حفظ خاطرات  دفاع 
  . مقدس از طرف دولت، تولیدکنندگان فیلم و مردم باال گرفت

هاي این  ، مبین این است که فیلم60ي هاي دفاع مقدس در دهه بررسی محتوایی فیلم
. گیرند قرار می) پروپاگاند(هاي تبلیغاتی  ي اول یا فیلم اي دستهه  فیلم يدهه عمدتاً در زمره

ي مردم در مقابل دشمن ساخته   مبارزه طلبانه يهایی که معموالً براي تهییج روحیه فیلم
و یا »   کوچک يباشو غریبه«توان به آثار انگشت شماري چون  در این میان می. شد می

اما . دادند  اثرات مخرب جنگ را مورد بررسی قرار میاشاره داشت که» هاي زاینده رود شب«
که در »  ي کوچک باشو غریبه«به عنوان مثال . گرفتند ها عمدتاً مجوز پخش نمی این فیلم

 ساخته شد، به مدت شش سال توقیف و پس از اتمام جنگ به نمایش 1364ـ1365سال 
ها باعث تضعیف  ست از فیلمرسید، این د شاید دلیل آن است که به نظر می. عمومی درآمد

کاهند و فیلمی چون   مردم شده و از بار ارزشی جنگ می يي مبارزه طلبانه روحیه
  .هرگز مجوز اکران عمومی نگرفت» هاي زاینده رود شب«

 سینماي ایران نیز تحوالتی را پشت سر نهاد و به تبع آن سینماي دفاع 70 يتا آغاز دهه
براي اولین بار عشق دو جنس . تري پیداکردنوع بیشمقدس نیز به لحاظ محتوایی ت

ي سینما و نیز دفاع مقدس راه پیدا کرد و سینماي دفاع مقدس زیر  مخالف، به کل بدنه
  .تري را جذب کندهایی براي خود تدارك دید تا مخاطب بیش مجموعه

                                         
1 - Freud 
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ی، ي سینماي دفاع مقدس، تحت لواي جنگ به موضوعات اجتماعی، خانوادگ70 در دهه
ها هرگز از آن دسته  اما این  زیر مجموعه. کودك و نوجوان، عشق و حتی طنز پرداخت

  . خارج نبودند) هاي منتقدانه هاي تبلیغاتی ـ فیلمفیلم(بندي اولیه 
ي قبل از  توان به دو دسته ـ سیاسی آن دوره، می  را به دلیل حوادث اجتماعی70 يدهه
توان مشمول همین   و در پی آن سینما را نیز می و بعد از آن تقسیم کرد1376خرداد 

از کل %  25، سالیانه حدود 1376 تا دوم خرداد 70ي  از ابتداي دهه. بندي دانست دسته
 به 1376در سال . است هاي دفاع مقدس اختصاص یافته تولیدات سینماي ایران به فیلم

   فیلم یعنی16، 1376سال . شود یکباره سینماي دفاع مقدس با یک اوج کمی مواجه می
هاي  اما در سال. از کل تولیدات سینماي ایران، متعلق به دفاع مقدس بود %  5/48 

 1379که سال  باره فروکش کرد، تا جایی ، این تب آتشین به یک1377،1378،1379،1380
. ها از آن دفاع مقدس بود کل فیلم%  6و % 10 فیلم و به ترتیب 4  هر کدام 1380و

 تنوع موضوعی به کل سینماي ایران و نیز زیر 1370ه اشاره شد، ابتداي سال طور ک همان
سینماي دفاع مقدس سعی داشت با بهره از مضامین . هاي دفاع مقدس تزریق شد مجموعه

تري را جلب کند که البته یکی از مضامین مهم که بعد از اتمام مختلف، مخاطب بیش
هایی هستند   دوم یا فیلم هاي دسته یابد، فیلم  میها به سینماي جنگ در تمام دنیا راه جنگ

سینماي ایران نیز از این . ها بر انسان دارند که نگاه نقادانه  به جنگ و اثرات مخرب جنگ
ابراهیم «ها که عمدتاً از آثار  اي از این فیلم  هفتاد با مجموعه يامر مستثنی نبود و در دهه

از کرخه «توان به ها می از این نوع فیلم. دند روبرو شد، بو»رسول مالقلی پور«و  » حاتمی کیا
» هیوا«و » قارچ سمی«، »سفر به چزابه«و یا » موج مرده«، »اي آژانس شیشه«، »تا راین

که کامالً به دسته اول » سجده بر آب«هایی چون  چه در این دهه، فیلم گر. اشاره کرد
ما دیگر با استقبال مخاطب مواجه تعلق داشتند، نیز ساخته شد ا) هاي تبلیغاتی فیلم(

  . رو به افول نهاد70ي  هاي دفاع مقدس در پایان دهه از همین رو تعداد فیلم. گردید نمی
هاي دفاع مقدس و عدم استقبال مردم، از طرفی  تر شدن فیلم شاید یکی از دالیل کم

وعات جدید که به ها بود و از طرف دیگر تنوع موض هاي این نوع فیلم دلزدگی ناشی از اغراق
عالقگی مردم   ترین دالیل بی ي سینماي ایران راه یافته بود را بتوان به عنوان مهم بدنه

هاي انتقادي  این بار فیلم.  اول بر شمرد يهاي دسته ویژه فیلم ها به نسبت به این نوع فیلم
  .شدند بندي می مخاطب دسته فروش و پر هاي پر جزو فیلم
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 تولیدات سینماي دفاع مقدس، 70ي  هاي پایانی دهه به تبع سال نیز 80  يآغاز دهه
 فیلم تولید شده در سینما، تنها  70 از مجموع 1381سال . کرد سیر نزولی خود را دنبال می

ي  هاي دسته ها نیز همه جزو فیلم و این فیلم.  فیلم به سینماي دفاع مقدس تعلق داشت3
 مخاطب براي این ژانر،  يه منظور جلب دوباره  ب1382که در سال  تا این. دوم بودند

ساخته شد که علیرغم ظاهرش جزو » دوئل«ترین فیلم تاریخ سینماي ایران  پرخرج
اما این فیلم نیز علیرغم تبلیغات فراوان با اقبال . شود  بندي می هاي دسته اول دست فیلم

ي دفاع مقدس در ها   نیز تعداد فیلم1384 و 1383هاي  در سال. عمومی مواجه نشد
توان به  از این میان می. شدند بندي می هاي نقادانه دسته حداقل بود و باز هم جزو  فیلم

  . اشاره کرد»  میم مثل مادر«و » به نام پدر«، »ي پدري مزرعه«هاي  فیلم
 جنگ  هایی که در دوره ویژه فیلم   به60 ي هاي دفاع مقدس در دهه طور کلی فیلم به

هاي تبلیغاتی با تعریف خاص خود هستند و بعد از اتمام جنگ و   جزو فیلمساخته شدند،
ها به  ، فیلم1376 و آغاز تحوالت اجتماعی ـ سیاسی بعد از دوم خرداد 70 يشروع دهه
ها  هایی که به اثرات مخرب جنگ بر انسان  دوم یا به عبارتی فیلم هاي دسته سمت فیلم

  .پرداختند، رهنمون شدند می
ي اول بیشتر  هاي دسته رسید که فیلم نظر می تر آمد، به طور که پیش همان  

اما بررسی و . ي دوم، بیشتر منادي صلح باشند هاي دسته خشونت را تبلیغ کنند و فیلم
  .هاي صلح و خشونت با این فرض مغایرت دارد ها بر اساس نشانه تحلیل دقیق فیلم

  
  گیري بحث و نتیجه

گذار سینما به  ي اثر ر بررسی تبلور دفاع مقدس در رسانهدر پژوهش حاضر که به منظو
این ژانر پرداخته شد، ) 80 تا 60(ي  ي کیفی و تحلیل محتواي شش فیلم از سه دهه مطالعه

پردازند و مشکالت  هایی که به مسائل پیرامون جنگ می ي فیلم شود که همهمشاهده می
هر اثر ”جا که  از آن.  مبلغ صلح نیستندنمایند، لزوماً فراوان پس از جنگ را بررسی می

فرهنگی است که هنرمند در آن  ي فرهنگ جامعه و خرده هنري، در تحلیل نهایی، عصاره
 آثار نیز در این که  ي، نگرش سازنده)77:1379ترابی، (“ است پرورش فکري و ذوقی یافته
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استنباط ”) 1372 (1به قول یونگ. محصول نهایی تا چه حد مروج صلح باشد موثر است
  .“خاصی که فرد از جهان دارد بر کلیت بیان او مؤثر است

یابیم که کلیت جنگ را محکوم کند یا  البته در سینماي جنگ ایران به ندرت اثري می
  .ها به تصویر بکشد ها و ایثارها و شهادت بار آن را وراي قهرمانی اثرات مخرب و فاجعه

حکوم کردن ماهیت جنگ، اساس اعتقادي و ملی سازان به م شاید علت عدم گرایش فیلم
به هر حال این نقیصه در سینماي جنگ موجب شد که اغلب آثار . دفاع مقدس مردم باشد

ها صرفاً مختص یک زمان مشخص بوده و به ندرت فیلمی ماندگار در میان آن» نوع«این 
  . هاي مختلف مخاطب داشته باشد شود که در زمان یافت می

ي یاد شده، نگاه یک بعدي ترویج شده در سینماي دفاع مقدس باعث شده  تهعالوه بر نک
چون  هاي سفارشی و تبلیغاتی، هم هاي فیلم در سینماي ایران حتی از جذابیت» نوع«تا این 

  .دور باشد) جان هیوستن(» فرار به سوي پیروزي«
رت ارشاد اسالمی مجوز بایستی از وزا ها می  فیلم يجایی که در ایران همه عالوه، از آن به

 ، به سبک 70  و 60هاي  هاي منتقد جنگ به ویژه در دهه ساخت داشته باشند، لذا فیلم
از . هاي جاودانه در تاریخ سینما که به صورتی آشکارا جنگ را نقد کنند، وجود ندارد فیلم

اق شد، جا که جنگ به ایران تحمیل شد، و ایران مجبور به دفاع در مقابل عر طرفی، از آن
سازي مجوز نقد ماهیت جنگ را  ي تقدس به خود گرفت و کمتر فیلم لذا این دفاع جنبه

  .کرد پیدا می
آمد، سیاست گذارهاي  ي سینماي دفاع مقدس بر طور که از بررسی دهه به دهه همان

سینماي ایران با این تصور که باید به حفظ ارزش هاي دفاع مقدس همت گمارند 
ي اول و  هاي دسته هایی زدند که جزو فیلم  تهیه و ساخت فیلم، دست به)دهی شکل(

ي هیجانی  دلیل نو بودن این ژانر و تخلیه اي به ها در دوره چه این فیلم گر. تبلیغاتی بودند
که یکی از کارکردهاي اساسی سینما است، با اقبال عمومی مواجه می ) در دوران جنگ(

هایی   مردمی را از دست دادند و در مقابل، فیلمشدند، اما پس از گذشت زمان، این حمایت
تر به  آمیز شدند که نگاهی انتقادي به جنگ داشتند و با نگرشی صلح رو می با استقبال روبه

به همین دلیل در ادامه به تحلیل محتواي . اثرات منفی جنگ بر نوع بشر تأکید داشتند
  .نشینیم ها از منظر صلح و خشونت می کیفی فیلم

                                         
1 -Yung 
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طور که اشاره شد، صلح و خشونت هر دو فرهنگ بوده و براي درونی کردن هر  همان
بررسی نسبت هر یک از نشانگان صلح به کل . فرهنگ در افراد جامعه، آموزش الزامی است

هاي صلح آمیز نیز  ها بیانگر این مهم است که حتی در فیلم هاي موجود صلح در فیلم نشانه
ها معموال به صورت تک  صلح در فیلم. بعاد آن، وجود نداردادراك درستی از صلح، با تمام ا

دوستی، برقراري عدالت و تیمارِ بیمار نمایش داده  هایی چون نوع بعدي و بیشتر با نشانه
تر اما در سطح شناختی فرهنگ صلح کم. کند شود که غالباً در سطح رفتار معنا پیدا می می

ات، احترام به قانون، اتحاد، همکاري، احترام به مثال گفتگو براي حل اختالف. شود مطرح می
در مورد . شوند ها مشاهده می تر در فیلمهایی از این دست، کم حقوق انسانی دیگران و نشانه

هاي خشونت موجود در هر  هاي خشونت به کل نشانه خشونت نیز نسبت هر یک از نشانه
ها بیشتر  ت جنگی و کشتن انسانفیلم، نشانگر این است که ضرب و شتم، اسلحه، سایر ادوا

 .خورد چشم می هاي خشونت به از دیگر نشانه
هایی که از صلح مطرح شد، مکاتب و جوامع بسیاري به اتحاد و برابري  در میان نشانه

ها  هایی که بیشتر به اتحاد و برابري انسان رود که فیلم بنابراین انتظار می. کنند اشاره می
ي  باشو غریبه«هایی چون   به عنوان مثال در فیلم.  صلح باشنداشاره دارند، بیشتر مبلغ

که قصد نشان دادن برتري هیچ گروهی را به گروه دیگر ندارند و »  اشک سرما«و »  کوچک
شوند و آثار زیان بار جنگ را بر آحاد  آور می دوستانه، صرفاً روابط انسانی را یاد با نگاهی نوع

کشند، در پایان تحلیل نیز شاهد این مهم  ا به تصویر میه مردم فارغ از احزاب و فرقه
  يهاي دیگري که در دهه اما فیلم. باشندها بیشتر صلح آمیز می گونه فیلم هستیم که  این

 به -ها یاد شد که از آن–هاي ضدجنگ و انتقادي ساخته شدند    تحت عنوان فیلم80 و70
ها، از  و تحقیر و محکوم کردن سایر گروه) بازانمثالً رزمندگان، جان(دلیل دفاع از یک گروه 

  . ي اتحاد خارج شده، نهایتاً نمی توانند تعریف درستی از صلح ارائه دهند حیطه
 و 70ي  دوم دهه ویژه در نیمه هاي انتقادي، به طور که آمد، با این که فیلم همان

ندرت در  کنند بسیار بههایی که آشتی و صلح را ترویج    زیاد تولید شد، اما فیلم80ي دهه
غیر از دالیلی که در باال به آن اشاره شد، یکی دیگر از  به. خورد ها به چشم میمیان آن

هایی  فیلم. توان ارزشی بودن جنگ تحمیلی میان ایران و عراق براي ما دانست دالیل را می
دس وجود هایی که روي موضوع دفاع مق دلیل حساسیت شوند به که در این ژانر ساخته می

گرچه بررسی غیرسوءگیرانه و . کنند تر از سایر ژانرها محدودیت را تجربه میدارد، بیش
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هاي تبلیغاتی  کند که ساختن فیلم خالی از تعصب به موضوع، ما را به این مهم نائل می
. هاي دفاع مقدس ضرورت ندارد، بلکه با آن مغایر است ها و آرمان تنها براي حفظ ارزش نه

جمالی تاریخ ایران زمین، فرهنگ غالب و حاکم بر این مرز و بوم از گذشته، آیین بررسی ا
هاي  سازد و آموزه زرتشت، مضمون و محتواي ادبیات پارسی که جملگی هویت ملی ما را می

ي هویت دینی ماست، همه و همه حاکی از برگیرنده دینی و مذهبی و شریعت اسالم که در 
از نیازي که نوع بشر به صلح و آرامش دارد، با آن قرین بوده و این است که ایرانی فراتر 

 صلح طلب  يهاي صلح آمیز یادآور آن مهم است که علیرغم روحیه تهیه و تولید فیلم
  .ایرانی، به واقع جنگ بر ما تحمیل شد و ما وادار به دفاع شدیم

ین ژانر مورد در ا» اشک سرما«و »  کوچک يباشو غریبه«هایی چون  اگر ساخت فیلم
به دلیل (کردند  ها می شد، با حمایتی که مردم از این فیلم حمایت قرار گرفته و تولید می

 بسا عشق  گیرند، چه هایی که نشانگر روابط انسانی هستند مورد استقبال قرار می که فیلم این
، )است  زدگی نشده ي دنیا بوده، اما هرگز موجب دل ها در همه که همیشه موضوع اصلی فیلم

گاه ژانر دفاع  بود و آن مخاطب می گذار و پر ژانر دفاع مقدس در سینما یک ژانر مردمی، اثر
و از این رو سینما . توانست جایگزین گردد جاي ژانر جنگ به شایستگی می مقدس به 

                                     .           توانست رسالت خود در امر ترویج فرهنگ صلح و دوري از پرخاشگري نیز انجام دهد می
کنند و ظرف مدت کوتاهی   ها اهداف خاصی را پیگیري می طور که اشاره شد رسانه همان

هاي زیادي در سراسر دنیا  تا امروز نیز پژوهش. یاراي ایجاد تغییرات را در سطح جامعه دارند
ها  ور ما توجه علمی بر رسانهالبته در کش(کنند  است که این امر را تأیید می صورت گرفته

حال سؤال این است که وقتی ژانر سینماي  جنگ در ). ویژه سینما، بسیار ناچیز است به
تر و در اغلب مواقع خشونت را اش بیش ایران، که چه در نوع تبلیغاتی و چه در نوع انتقادي

ی را به مخاطب ارائه نهیم؛ چه پیام را بر این ژانر می» دفاع مقدس«کند، و ما نام  ترویج می
ها تحت عنوان دفاع مقدس، رفتارهاي خشونت  هاي این گونه فیلم نمائیم؟ وقتی قهرمان می

  کنیم؟  دهند، چه مفاهیمی را براي مخاطب درونی می آمیز انجام می
براي ژانر جنگ با توجه به هویت ملی ـ » دفاع مقدس« رسد با انتخاب نام به نظر می

تر بر مفاهیم آموزي، لزوم نظارت بیش  امروز به صلح یاز مبرم جامعهمذهبی غنی ایران و ن
  .شود هاي این ژانر احساس می مستتر در قالب فیلم

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

   147دفاع مقدس در گذر از سینماي ایران 
  

دست آمد، سینماي ایران  هاي دفاع مقدس به طبق تحلیلی که از بررسی فیلم
 نماي جنگ است و ي تمام است بازتاب درستی از دفاع مقدس داشته باشد و آیینه نتوانسته

و چه در ) تبلیغاتی(دلیل عدم درك مناسب از مفهوم صلح، این ژانر چه در نوع جنگی  به 
هاي  چه فیلم گر. آمیز استتر سینمایی با مفاهیم انسانی و صلحاش، کم نوع منتقدانه

. تر مبین دفاع مقدس هستندهاي تبلیغاتی به مراتب بیش منتقدانه نسبت به فیلم
است و این امر از عدم  دهی اذهان عمومی نیز موفق عمل نکرده کلطور این ژانر در ش همین

. اقلی این سینما قابل درك است هاي این ژانر و آمار فروش حد استقبال مردم از فیلم
  .رسد نظر می بنابراین تغییر نگرش در محتواي این ژانر، امري ضروري به
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