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مقدمه و بیان مسئله

سینمای دفاع مقدس، بخشی از فیلم های سینمای ايران را دربرمی گیرد که از سال 13۶0 در 
سینمای ايران تولید شدند. دوران 8 سالة دفاع مقدس، دورانی خاص و درخشان در تاريخ کشور 
ماست و بدون ترديد، سینما يکی از موثرترين ابزارهای انتقال ارزش های مربوط به اين دوران 
است. ويژگی ژانر دفاع مقدس، پرداختن به روحیات رزمندگان، باورها و اعتقادات آنها براساس 
واقعیات بوده که به تدريج به اوج خود رسید و موجب ارتقای سطح کیفی سینمای دفاع مقدس 
شد. بررسی روند تاريخی سینمای دفاع مقدس نشان داد که اين گونة سینمايی با توان بسیاری 
که از لحاظ محتوا و مضمون در خود دارد، قابلیت بازسازی نمايشی رويدادهای فراوانی را داشته 
است که به دلیل فقدان نگاه علمی و دانشگاهی، از حق تثبیت به عنوان سینمای ملی ايران بازمانده 

است )مکوندی و همکاران، 139۶(.
افول  مسیر  در  بالندگی،  و  رشد  به جای  بی برنا مگی،  به دلیل  مقدس  دفاع  سینمای  متأسفانه 
است.  کرده  را طی  قهقرا  مسیر  کیفی-  و  کّمی  به لحاظ  گذشته-  سال های  و طی  کرده  حرکت 
آثار  تولید  که  می دهد  نشان  انقالب،  از  پس  دهه   4 طی  مقدس  دفاع  فیلم های  تولید  وضعیت 
سینمايی و دفاع مقدس با افت و خیزهای فراوانی روبرو بوده است. آماری که نگارنده از درصد 
تولید فیلم های سینمايی دفاع مقدس- در مقايسه با کل تولیدات سینمايی بعد از انقالب- به دست 
آورده، نشان دهندۀ آن است که فقط 12% از حجم تولیدات سینمايی کشور به موضوع دفاع مقدس 

پرداخته اند و اين درصد، هرچه از پايان جنگ دورتر می شويم، کم و کمتر می شود.
دوران هشت سالة دفاع مقدس و مقاومت رزمندگان اسالم در صحنه های نبرد، تداعی کنندۀ 
يکی از زيباترين جلوه های تمدن بشر است که در آن، ايثار، گذشت، جهاد و شهادت، جلوه گر 
بود. اين ويژگی های ارزشمند رفتاری، موجب شکل گیری فرهنگ دفاع مقدس شد. مقام معظم 
رهبری بارها در رهنمودهای خود، بهره برداری از فرهنگ دفاع مقدس را مورد تأکید قرارداده اند 
»اگر همین نصف روز حادثة کربال در تاريخ ما در طول هزار و چهارصد سال چنین اثری به جا 
نهاده است، پس فرهنگ هشت سالة دفاع مقدس می تواند برای سال های متمادی، منشاء برکات 
زيادی باشد« )بیانات در ديدار مسئوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت، 1370/04/25( و بارها نگرانی 
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خود را از غفلت در مسیر حفظ اين فرهنگ ارزشمند اعالم کرده و به اصحاب فرهنگ هشدار 
داده اند که »ما يک هزارم آنچه را دربارۀ اين جنگ می بايد تحقیق و موشکانی می کرديم، هنوز بیان 

نکرده ايم« )بیانات در ديدار جمعی از مديران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس، 1379/7/۶(.
عنوان  با  پژوهشی  انجام  می شود،  احساس  حوزه  اين  در  که  پژوهشی ای  به خأل  توجه  با 
طراحی و تدوين مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با رويکرد نظرية زمینه ای، ضروری 

به نظر می رسد.
هدف اين پژوهش، طراحی و تدوين مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با رويکرد 
نظرية زمینه ای است سؤال اصلی پژوهش نیز اين است: آيا مدل مناسبی برای شناسايی و ارتقای 

کیفی تولیدات سینمای دفاع مقدس قابل طراحی است يا خیر؟

پیشینة تحقیق

يوسفی و حداد )1398( در مطالعه ای، رتبه بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس 
در جوانان )مطالعة موردی مدرسة سینمايی حوزۀ هنری انقالب اسالمی( را بررسی کردند. نتايج 
به دست آمده، عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس را به سه طبقة »عوامل درونی فیلم«، 
»عوامل بیرونی فیلم« و »عوامل محیطی« تقسیم کرد. درمجموع، می توان بیان داشت که عوامل 

درونی، مؤثرترين عامل در تقاضای فیلم های دفاع مقدس هستند.
اقتباس های  بررسی  به  مطالعه ای،  در   )1397( مؤخر  و حسینی  مرادخانی  بیرانوند،  پیرداده 
تويی که نمی شناختمت، آتش در  فیلم های:  ادبی دفاع مقدس )مطالعة موردی  آثار  از  سینمايی 
خرمن و شیار 143( پرداختند. در اينجا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی شده با مقايسة 
که  »شیار 143«  و  در خرمن«  »آتش  نمی شناختمت«،  که  »تويی  فیلم های  تشابهات  و  تفاوت ها 
ازروی کتاب های »دوکبوتر، دوپنجره، يک پرواز«، »ضريح چشم های تو«، »آتش در خرمن«، رمان 
وفاداری  میزان  و  اقتباس  نوع  اقتباس شده اند،  تلواسه«  »اختر و روزهای  کتاب  و  »چشم سوم« 
فیلم ها نسبت به اين کتاب ها را مورد بررسی قرار دهیم تا بهترين اقتباس مشخص شود. بعد از 
»دو  کتاب های  از  اقتباسی  که  »آتش در خرمن«-  نمی شناختمت« و  »تويی که  فیلم های  بررسی 
کبوتر، دو پنجره، يک پرواز«، »ضريح چشم های تو«و »آتش درخرمن« هستند- می توان گفت به 



132  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 4، شماره 1 )پیاپی 11(/ بهار 1400 

علت اينکه تغییرات فیلم ها- نسبت به کتاب ها- در حد تغییر نام و چند مورد حذف و اضافه 
است، آن هم حذف و اضافاتی که در اصل داستان ها خللی وارد نمی کنند، اقتباس اين فیلم ها از 
نوع اقتباس وفادارانه است. به عالوه، می توان گفت فیلم »شیار143« که اقتباسی از رمان »چشم 
سوم« و کتاب »اختر و روزهای تلواسه« است، دارای اقتباس آزاد است، زيرا فیلم نامه نويس در 
با  را  خود  مدنظر  داستان  تا  داده  تغییراتی  داستان،  اجزای  شخصیت ها،  تعداد  افراد،  نام  مکان، 

محوريت مسائل انسانی بیافريند.
فیلم نامه های  در  پايداری  مؤلفه های  پژوهشی،  در   )1397( خدادادی  و  ملک ثابت  محبتی، 
يادشده،  فیلم نامه های  دقیق  مطالعة  با  پژوهش،  اين  در  کردند.  بررسی  را  مقدس  دفاع  سینمای 
نخست، مؤلفه های پايداری موجود در آنها شناسايی خواهد  شد، سپس، میزان بازتاب هر يک از 
مؤلفه ها در فیلم نامه ها تعیین شده و نقاط قوت و ضعف داستانی و ادبی آنها بازنموده خواهد شد. 
در برخی موارد که فیلم نامه به صورت کتاب به چاپ نرسیده است، به مشاهدۀ فیلم های تولیدشده 
پرداخته خواهد شد. هدف نخست اين پژوهش، بررسی مؤلفه های پايداری در فیلم نامه های دفاع 
 مقدس ابراهیم حاتمی کیا و رسول مالقلی پور است، هدف ديگر، مقايسة نقاط قوت و ضعف ادبی 
و نگارشی فیلم نامه های دو فیلم نامه نويس، از جنبة مضمون، ساختار، عناصر داستان و... است و 
درنهايت، برجسته ترين همانندی ها و تفاوت های آثار دو فیلم نامه نويس يادشده- از منظر ادبیات 
پايداری- بررسی خواهد شد. نتايج اين پژوهش می تواند برای دانشجويان رشتة زبان و ادبیات 
فارسی، ادبیات پايداری، ادبیات نمايشی، پژوهشگران و هنرمندان عالقه مند به اين حوزه و ناقدان 

ادبی مورد استفاده قرار گیرد.
پورالخاص و يحیايی )1397( در پژوهشی، بازنمايی اسطورۀ قهرمان مظلوم در روايت های 
داستانی سینمای جنگ تحمیلی، مطالعة موردی چهار فیلم نامه از چهار دهة سینمای ايران را مورد 
بررسی قرار دادند. در اين مقاله، نگارندگان در پی ماهیت اسطورۀ امروزين قهرمان در سینمای 
جنگ تحمیلی بودند و به اين نتیجه رسیدند که قهرمان فیلم های مورد مطالعه، قهرمانی توانمند 

نیست که بتواند برای مخاطبش به صورت الگو و اسطوره مطرح شود و اگر دو روی توانمندی 
و مظلومیت را داشته باشد، در فیلم نامه های مورد مطالعه در اين مقاله، عنصر مظلومیت، خود را 
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بیشتر بروز می دهد و توانمندی، اگر نگويیم موجوديتی غايب داشته، همواره در پس پرده و در 
انجام شده در زمینة  به بررسی های  با توجه  يافته است.  اندرونی محتوای داستان، جايگاهش را 
تحقیقات پیشین، پژوهشی مرتبط با تولیدات سینمای دفاع مقدس که به طور خاص به ارتقای 

تولیدات سینمای دفاع مقدس بپردازد، يافته نشد. 

چهارچوب نظری

با نگاهی به چهار دهه فعالیت های فرهنگی- به ويژه در حوزۀ سینمای دفاع مقدس- درمی يابیم 
که تاکنون، رويکردهای مختلفی در تولیدات سینمای دفاع مقدس وجود داشته است. هدف همة 
اين رويکردها، بازيابی فرهنگ و ارزش های نهفته در دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آينده 
با  اين رويکردها، واکاوی شده و  پايان جنگ، الزم است  از  از سه دهه  اينک پس  بوده است. 

آسیب شناسی دقیق، نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شود.

چرا سینمای دفاع مقدس با همة ارزش های معنوی و هنری خود بايد تقويت شود؟ •

آيا سینمای دفاع مقدس توانسته است فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس را به ظهور و بروز  •
برساند؟

آيا رويکرد مديران، فیلم سازان، مسئوالن و سازمان های مختلف، پاسخگوی اين رسالت مهم  •
بوده است؟

با يک بررسی اجمالی درمی يابیم که اين رويکردها نتوانسته اند رسالتی را که سینما- به عنوان 
ابزاری فرهنگی- بر عهده داشته به انجام برسانند.

رويکرد اول: رويکرد الهی، ارزشی و حماسی است که از بدو انقالب، ظهور و بروز يافته 
است. با توجه به اين رويکرد، درمی يابیم علت تغییر عنوان »جنگ« و تبديل آن به عنواِن »دفاع 

مقدس«، متأثر از اين رويکرد بوده است.
مختلف  سازمان های  مسئوالن  و  مديران  از  جمعی  تحمیلی،  جنگ  از  پس  دوران  در  البته 
از اين  فرهنگی و هنری از جمله شهید آوينی در توسعة اين تفکر، سعی بسیاری داشته اند. ما 
رويکرد با عنوان »رويکرد فرهنگی ارزشی« که از بدو انقالب و جنگ، شروع شده و تاکنون ادامه 
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داشته و فعال بوده، ياد می کنیم که البته اين رويکرد، توانسته قشر وسیعی از جامعة دينی ايران 
اسالمی را با خود هماهنگ کرده و اثرگذار باشد.

رويکرد ديگر- که بسیاری از تولیدات سینمای دفاع مقدس و به ويژه تولیدات پس از جنگ 
را شامل می شود- رويکرد انتقادی يا نقادانه به موضوع جنگ است. در اين رويکرد، فیلم ساز، 
سراغ معضالت و آسیب هايی می رود که زير خاکسترها و غبارهای جنگ پنهان مانده و عمدتًا 
با پايان جنگ و کنار رفتن غبارها، دوربین سینما به سمت آنها تغییر جهت می دهد. در سینمای 
جهان، اغلب، اين نوع از فیلم ها، ظاهری انسانی به خود می گیرند تا جنگ را به عنوان يک پديدۀ 
ضدانسانی، تقبیح کنند. اما در سینمای جنگی ايران، چنین رويکردی تقريبًا در حد صفر بوده است 
و نگرش ها، بیش از آن که در پی محکومیت جنگ هشت ساله باشد، به دنبال نوعی آسیب شناسی 

مصائب جنگ است که اين نیز، بیشتر اختصاص به زمانة پس از جنگ دارد )دانش، 1392(.
برای دستیابی به خطوط اصلی سینمای دفاع مقدس، الزم است تعريف رهبر انقالب از سه 
مفهوم هنر )و در اينجا سینما( که تعهد، دين و انقالبی بودن را در خود دارد، مورد توجه و تبیین 
قرار گیرد. در منظومة فکری رهبر معظم انقالب اسالمی، اين مفاهیم به مثابه دايره هايی متداخل و 
مرتبط با هم موردتوجه هستند. هر يک از اين سه، اثر گذاری خاص خود را داشته و يک تولید 
و  دينی  متعهد،  همزمان،  به صورت  می تواند  پرداخت،  نحوۀ  و  فرم  مضمون،  براساس  سینمايی 

انقالبی يا هر يک از اينها باشد.
از جمله مصاديق مهم در سینمای انقالبی، بحث دفاع مقدس است که يکی از باشکوه ترين 
جلوه های مقاومت، پیروزی ملی و دستاورد معنوی يک ملت با همة زيبايی ها و جذابیت های نهفته 
در آن است: »ملتی در يک دفاع هشت ساله با همة وجود، به میدان آمد. جوانان به جبهه رفتند و از 
فداکاری در راه ارزشی که برای آنها داشت، استقبال کردند... مادران و پدران و همسران و فرزندان 
و کسانی که پشت جبهه، تالش می کردند نیز، طور ديگری حماسه آفريدند )بیانات رهبری در 

ديدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، 1/ 1380/5(.

بوده و در مرحلة  الهی  منشاء  دارای  دينی، حقیقت هنر و سینما،  مبانی  از  برآمده  نگاه  در 
جامعه سازی، پیشرفت و تعالی، دارای نقش اساسی است. بنابراين، از عنصری در حاشیه، خارج 



طراحی و تدوین مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با رویکرد نظریة زمینه ای   135

شده و در »متن« قرار می گیرد. مقوالتی همچون: هنر متعهد، هنر دينی و هنر انقالبی از همین 
رهگذر و براساس چنین بینشی به ماهیت سینما، مطرح شده اند و مسئولیت هنرمند در برابر ساير 

انسان ها و ارزش های متعالی انسانی مورد توجه قرار می گیرد.
مبتنی بر همین شأنیت، سینما در روند جامعه سازی دينی، دارای اثرگذاری شده و ضرورت 
سینماگر-  تعهد  به عنوان  زيبا-  قالب  و  فرم  از  برخورداری  ضمن  واال-  مضامین  به  پرداختن 

مطرح می شود.

موقعیت کلی جنگ تحمیلی در سینمای ایران 

منتقد سینما )1392(، در مقالة خود، در تعريف موقعیت جنگ در سینمای  مهرزاد دانش، 
ايران می نويسد:

در چهارچوب موقعیت، جنگ تحمیلی در سینمای ايران، پیکره ای سه قسمتی دارد: نخست، 
فیلم هايی که جنگ هشت ساله را دفاع از کشور انگاشته اند و صرفًا تهاجم عراق به خاک ايران 
را- به عنوان پديده ای ضدملی- به عنوان سوژه، برگزيده اند. از همین رو، تفاوت چندانی بین اين 
فیلم ها با فیلم های مثاًل مربوط به دفاع جوامع تحت تجاوز طی جنگ های اول و دوم جهانی به 

چشم نمی خورد. 
انگاره ای  بلکه در  به خاک،  قالب تجاوز  نه صرفًا در  را  فیلم هايی که جنگ تحمیلی  دوم، 
ناسیونالیستی(،  گفتمان  در  نه  دينی،  گفتمان  در  )ملت  ملت  يک  عقیدۀ  به  تجاوز  يعنی  کلی تر، 
ارزيابی کرده اند. از اين بُعد، حملة عراق به ايران، پیش از آن که بر مبنای توسعه طلبی ارضی عراق 
تفسیر شود، براساس توطئه ای برای شکست انقالب و جمهوری اسالمی ايران و در نهايت، تفکر 

سیاست دينی تبیین می شود.
بنابراين، اين جنگ، يک نبرد ايدئولوژيک بود و نه صرفًا ژئوپلتیک. عمده آثار جمال شورجه 
يا آثار اولیة ابراهیم حاتمی کیا )فارغ از تفاوت در عمق نگاه(، در اين حیطه جای می گیرند، چرا 

که جنگ را دارای يک هويت خاص می دانستند. 



136  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 4، شماره 1 )پیاپی 11(/ بهار 1400 

وضعیت تولید فیلم های دفاع مقدس در طول 4 دهه

در اين قسمت از پژوهش، شکل ها و نمودارهايی آمده است که نشان دهندۀ اين موارد هستند: 
وضعیت تولید فیلم های دفاع مقدس در طول 4 دهة متوالی، وضعیت تولید فیلم های دفاع مقدس 
است  گفتنی  مقدس.  دفاع  سینمايی  فیلم های  مضامین  دهه،   4 طول  در  مختلف  دولت های  در 

براساس پژوهش انجام شده توسط نگارنده، در طول 40 سال پس از انقالب اسالمی )سال های 
97-58( تعداد 2200 فیلم سینمايی در کشور تولید شده که سهم سینمای دفاع مقدس، 297 فیلم 

بوده است )مازندرانی، 1399(

جدول شمارة 1. فراوانی فیلم های دفاع مقدس

نسبت به کل تولیدات سینمای ایران طی سال های 58 تا 97

تعداد فیلم های 
دفاع مقدس

تعداد کل 
تولیدات سینما سال  تعداد فیلم های

 دفاع مقدس
تعداد کل 

تولیدات سینما سال

5 58 81 0 3 58

10 61 82 0 1 59

6 56 83 1 20 60

2 74 84 3 8 61

8 67 85 8 24 62

3 70 86 14 32 63

5 64 87 3 32 64

3 85 88 9 32 65

1 87 89 8 36 66

3 84 90 6 52 67

7 84 91 12 42 68

4 64 92 14 60 69

3 83 93 13 48 70



طراحی و تدوین مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با رویکرد نظریة زمینه ای   137

تعداد فیلم های 
دفاع مقدس

تعداد کل 
تولیدات سینما سال  تعداد فیلم های

 دفاع مقدس
تعداد کل 

تولیدات سینما سال

2 108 94 7 50 71

9 105 95 12 70 72

8 121 96 7 61 73

1 33 97 10 63 74

16 46 75

17 58 76

11 39 77

8 48 78

7 50 79

4 62 80

منبع: نگارنده

نمودار2-1: تعداد تولیدات فیلم های سینمایی دفاع مقدس در طول چهار دهه بعد از انقالب اسالمی
منبع: نگارنده
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در ادامه، تعداد تولیدات فیلم های سینمايی دفاع مقدس، برای هر دهه، به طور جداگانه ارائه 
شده است:

نمودار2-2: تعداد تولیدات فیلم های سینمایی دفاع مقدس در دهة 60 خورشیدی
منبع: نگارنده

نمودار2-3: تعداد تولیدات فیلم های سینمایی دفاع مقدس در دهة 70 خورشیدی
منبع: نگارنده
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نمودار2-4: تعداد تولیدات فیلم های سینمایی دفاع مقدس در دهة 80 خورشیدی
منبع: نگارنده

نمودار2-5: تعداد تولیدات فیلم های سینمایی دفاع مقدس در سال های 91 تا 96 خورشیدی
منبع: نگارنده
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آمار کلی فیلم های سینمايی تولیدشده در ايران در طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی به 
صورت زير است:

نمودار2-6: آمار کلی فیلم های سینمایی تولیدشده در ایران در طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی

منبع: نگارنده

نمودار2-7:آمار کلی فیلم های سینمایی تولیدشده در ایران در طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی
منبع: نگارنده
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روش پژوهش

روش تحقیق اين پژوهش، از نظر شیوۀ اجرا، کیفی بوده و از نظرية زمینه ای استفاده شده 
است. ابتدا، با انجام مصاحبة عمیق با 22 تن از خبرگانی که دارای شرايط و ويژگی های خاص 
بودند، به تولید مفاهیم، مقوالت، ابعاد و ارائة مدل به روش پژوهش کیفی پرداختیم. برای اين 

منظور، ابتدا داده های کیفی، گردآوری، تحلیل و تفسیر شدند و پس از استخراج ابعاد و فرضیات، 
مدل، ارائه شد.

جامعة نمونه

جامعة پژوهش، شامل 22 تن از متخصصان حوزۀ فیلم، کارگردانان، تهیه کنندگان و مسئولین 
درگیر در سینماست..

نمونة پژوهش، با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص شد. با توجه به 
اينکه در اين پژوهش از روش مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده، روش نمونه گیری 

نیز به صورت هدفمند است.

روش گردآوری اطالعات

مصاحبة  اطالعات،  گردآوری  ابزار  است.  میدانی  به صورت  اطالعات  گردآوری  روش 
نیمه ساختاريافته است.

اعتبار و پایایی پژوهش

از  تیم تحقیق تالش کرده است ضمن درگیری طوالنی مدت و غوطه ور شدن در تحقیق، 
با  و  مختلف  منابع  از  را  يک سؤال مشخص  منظور،  بدين  کند.  بهره گیری  مثلث سازی  تکنیک 

روش های مختلف بررسی کرده است. 
از کدگذاری کیفی استفاده شده  انجام شده،  همچنین برای تحلیل اطالعات و مصاحبه های 
است. کدگذاری در سه مرحلة: باز، محوری و انتخابی انجام شده است. به اين صورت که ابتدا 
محتوای اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری شد، سپس کدهای مربوط به هر زيرمقولة 
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مربوط، آورده شد و در نهايت، طراحی و تدوين مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با 
رويکرد نظرية زمینه ای استخراج شد.

گام اول: کدگذاری باز

گام اول، خود شامل چند مرحله است؛ استخراج داده  از متن مصاحبه ها، کدگذاری، کشف 
مقوله ها.

روش  دو  مصاحبه ها،  درون  از  داده ها  استخراج  برای  مصاحبه ها:  متن  از  داده   استخراج   -
وجود دارد: تحلیل خرد و تحلیل نکات کلیدی. در اين پژوهش، از روش کدگذاری نکات کلیدی 

استفاده  شده است.
طبقه بندی  مشابه  موضوعات  با  ارتباط  براساس  مفاهیم،  مرحله،  اين  در  مقوله ها:  - کشف 
شده اند. عناوينی که به مقوله ها اختصاص می دهیم، انتزاعی تر از مفاهیمی است که مجموعة آن 
مقوله را تشکیل می دهند. مقوالت، دارای قدرت مفهومی بااليی هستند، زيرا می توانند مفاهیم را 

بر محور خود جمع  کنند.

گام دوم: کدگذاری محوری

گام بعدی، کدگذاری محوری يا سطح دوم کدگذاری است. اين مرحله، شامل تعیین الگوهای 
داده های  داده هاست.  دائمی  مقايسة  آن،  الزمة  و  است  مقوله بندی  سطح  و  داده ها  در  موجود 
کدگذاری شده و مفاهیم استخراج شده در مرحلة قبل، با يکديگر مقايسه شده و به صورت خوشه ها 
و مقوله هايی که باهم تناسب دارند، در يک جدول قرار گرفتند. به اين منظور، هر يک از کدها 
و مفاهیم سطح اول، با ساير کدهای سطح اول مقايسه شد تا اطمینان حاصل شود که طبقات، با 
يکديگر متمايز هستند. داده های جديد، هم زمان، با تمام داده ها مقايسه می شوند تا محوريتی در 
بین آنها يافته شود. در اين مرحله، داده ها را به صورت جديد کنار هم گذارده و رابطة بین مقوله ها 
را بررسی می کنیم. در طی اين مرحله، داده ها جهت می گیرند و براساس ماهیت طبقات و ارتباط 
بین آنها طبقه بندی می شوند. اجزای کدگذاری محوری عبارت اند از: مقولة محوری، شرايط عّلی، 
زمینه يا بستر حاکم، شرايط مداخله گر، راهبردها و پیامدها. ارتباط ساير مقوله ها با مقولة محوری، 
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پژوهش، طی چند  از  به دست آمده  مفاهیم  به  توجه  با  پارادايم شکل می گیرد.  الگوی  طبق يک 
مرحله مطالعه و بررسی مجدد و فرايند رفت  و برگشت بین مفاهیم و مقوالت، ارتباط بین مفاهیم 

و مقوالت در اين تحقیق در الگوی پارادايمی )شکل4-1( در شش دسته بیان شد.

نمودار 4-1- طراحی الگوی ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس
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گام سوم: مرحلة کدگذاری انتخابی )گزینشی(

انتخابی  اصطالح  است.  انتخابی  کدگذاری  زمینه ای،  نظرية  تحلیل  در  عملیات  سومین 
به اين علت برای اين مرحله به کار می رود که تحلیلگر به وضوح يک جنبة مرکزی از داده ها را 
به عنوان مقولة هسته ای انتخاب می کند و بر آن متمرکز می شود. بنابراين در کدگذاری انتخابی، 

همان تکنیک هايی که در کدگذاری محوری و باز، به کار برده می شوند، استفاده خواهند شد )اما 
در سطح باالتری از انتزاع(. کدگذاری انتخابی، فقط توصیف سادۀ داده ها نیست، بلکه با آنچه 

به لحاظ تحلیلی در داده ها مرکزيت دارد، سروکار دارد.

جدول شماره 2. نمونة کدهای اولیة استخراج شده از یکی از مصاحبه ها

مفهومعبارت )کدگذاری باز(ردیف

خاص 1 شرايط  و  ويژه  جلوه هاي  داشتن  به دليل  مقدس  دفاع  سينماي 
داشتن هزينهتصويربرداري و... سينمايی پرهزينه و گران قيمت است.

2
عرصه  اين  در  مي كنند  رغبت  كمتر  خصوصي،  بخش  تهيه كنندگان 
از  كمتر  آنها،  فروش  و  درآمد  ميزان  معموالً  زيرا  كنند،  سرمايه گذاري 

هزينه است.

عدم سوددهی 
مالی برای بخش 

خصوصی

عدم بازگشت برگشت سرمايه  اتفاق نمي افتد.3
سرمايه

سرمايه گذاری در اين حوزه از سينما، ارگان ها و نهادها بايد سرمايه گذاري كنند.4
ارگان ها

متأسفانه كم كاري نهادها در اين عرصه، باعث شده وضعيت سينماي دفاع 5
مقدس، مطلوب نباشد.

كم كاری نهادهای 
مرتبط

وضعيت 6 شده  باعث  ذيربط،  مسئولين  تنبلي  و  اهمال  جمله،  يك  در 
سينماي دفاع مقدس، وخيم ارزيابي شود.

اهمال و تنبلی 
مسئولين ذيربط

مقدس 7 دفاع  سينماي  وضعيت  شده  باعث  ذيربط  مسئولين  بي توجهي 
وخيم باشد.

بی توجهی 
مسئولين ذيربط
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مفهومعبارت )کدگذاری باز(ردیف

حمايت از توليدات دفاع مقدس، از سوی مسئولين، در حد حرف باقی 8
مانده است.

عدم حمايت 
مسئولين

9

در سال های پس از جنگ، به بهانة بازسازی، اصالحات و توسعه، متأسفانه 
ارزش ها دچار ترديد شده و كم اهميت جلوه داده شد و بعضاً مغرضانه، 
با به انزوا كشاندن آن از سوی برخی از روشنفکران و روشنفکرنماها به 

حاشيه رانده شد.

ناديده گرفتن 
ارزش ها

10
توليدات سينمای دفاع مقدس در حال حاضر- به لحاظ كّمی- تعريفی 
ندارد و به لحاظ كيفی، بيشتر دچار سطحی نگری است و فيلم های خوب 

دفاع مقدس از انگشتان دست تجاوز نمی كند.

سطحی نگری 
محتوای فيلم

11
سينمای دفاع مقدس، اينك در بستر احتضار است و نياز به احيا دارد. 
اگر متوليان فرهنگی به سراغ اين سينمای بيمار نروند، يقيناً دير يا زود، 

اثری از آن در جامعه باقی نخواهد ماند.

حمايت متوليان 
فرهنگی

12
به نظر می رسد عدم حمايت نهادهای مرتبط و عدم سرمايه گذاری بخش 

خصوصی، باعث به انزوا رفتن توليد فيلم های دفاع مقدس شده است.
عدم حمايت 

نهادهای مرتبط

پس از انجام عملیات مرحلة اولیة کدبندی باز، در مرحلة دوم کدبندی باز، مفاهیم مشترک 
و مشابه از نظر معنايی، در قالب موارد ذيل، طبقه بندی شده اند. اين مقوله ها از سطح باالتری از 
انتزاع برخوردارند. در جدول ذيل، مقوله های عمده به تفکیک کدها و مفاهیم اولیه آورده شده اند.

جدول شماره 3. مقوله های عمده

مفاهیممقوله ها

 بازگشت سرماية 
تهيه كنندة سينمايی

داشتن هزينه
عدم سوددهی مالی برای بخش خصوصی

عدم بازگشت سرمايه
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مفاهیممقوله ها

حمايت مسئولين و 
نهادهای ذيربط

سرمايه گذاری ارگان ها
کم کاری نهادهای مرتبط

اهمال و تنبلی مسئولین ذيربط
بی توجهی مسئولین ذيربط

عدم حمايت مسئولین
حمايت متولیان فرهنگی

عدم حمايت نهادهای مرتبط
عدم سرمايه گذاری بخش خصوصی

ناديده گرفتن ارزش هاكيفيت فيلم نامه
سطحی نگری محتوای فیلم

همانطور که در جدول باال ديده می شود، در اين مرحله، 3 مقوله استخراج شده است. 
بازگشت سرماية تهیه کنندۀ سینمايی. 1
حمايت مسئولین و نهادهای ذيربط. 2
کیفیت فیلم نامه. 3

در مرحلة بعدی تحلیل، يعنی کدگذاری گزينشی، بايد مقولة هسته انتخاب شود. 

جدول شماره 4. مقوله های عمده و هسته

مقولۀ هستهمقولهردیف

بازگشت سرماية تهيه كننده 
توليدات  ارتقای  علّی  عوامل 

سينمای دفاع مقدس حمايت مسئولين و نهادهای ذيربط

كيفيت فيلم نامه

یافته های پژوهش

نتايج پژوهش حاکی از اين است که در حوزۀ سینمای دفاع مقدس، هزينه ها بسیار باالست و 
کار در اين حوزه، سودددهی قابل توجهی را برای بخش خصوصی نخواهد داشت. عالوه بر اين، 



طراحی و تدوین مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با رویکرد نظریة زمینه ای   147

بازگشت سرمايه  برای سرمايه گذارانی که در اين حوزه فعالیت دارند، رخ نمی دهد. با اين شرايط، 
الزم است ارگان ها و نهادهای دولتی، اقدام به سرمايه گذاری در سینمای دفاع مقدس کنند. هرچند 
به رفع مشکالت و  آنها  تنبلی مسئولین ذيربط و بی توجهی  اهمال و  نهادهای مرتبط،  کم کاری 
موانع، عدم حمايت آنها و ديگر متولیان فرهنگی و نهادهای مرتبط با دفاع مقدس، وجود دارد. 
صرفنظر از اين موارد، بخش خصوصی نیز تمايل چندانی را برای سرمايه گذاری در سینمای دفاع 
مقدس ندارد. بُعد نگران کنندۀ ديگری که وجود دارد نیز عبارت است از بی محتوا و سطحی بودن 
برخی فیلم های ساخته شده در حوزۀ دفاع مقدس و از بین رفتن ارزش های دفاع مقدس. بنابراين، 
در اين برهة زمانی، سینمای دفاع مقدس در شرايط نامطلوبی به سر می برد و برای برون رفت از 
اين وضعیت، بايد در ابتدا مسئولینی دلسوز و افرادی که طعم جبهه و جنگ را چشیده اند، در 
پست های مرتبط قرار داده شوند و در ادامه، نهادهايی از قبیل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین و ديگر نهادها و سازمان ها، در 
وظايف و اهداف خود بازنگری کرده و بستر را برای جذب سرمايه گذاران خصوصی فراهم کنند.
نکتة ديگر اينکه، برای بهبود وضعیت سینمای دفاع مقدس و خروج از اين شرايط نامطلوب، الزم است 
 پژوهش هايی قوی و گسترده درراستای اهداف دفاع مقدس و ديگر ابعاد آن صورت گیرد و فلسفة وجودی
 دفاع مقدس برای اقشار مختلف جامعه تبیین شود و به بازآفرينی و بیان مفاهیم ايثار، شجاعت، 
به  مسئولین،  ديگر  و  تهیه کنندگان  است  الزم  همچنین  شود.  پرداخته  میهن پرستی  و  فداکاری 
محورهای جبهه که برای مخاطب، مجهول و ناگفته مانده، بپردازند و درضمن، با ديدی تازه به 
مسائل جبهه و جنگ نگاه کنند، تا مخاطب به اين گونه از آثار، تمايل پیدا کند. همچنین برای 
ساخت فیلم و جذب سرمايه گذار الزم است از طرف دولت، برای تهیه کنندگان، يارانه در نظر گرفته 
شود و از طرف نهادهای دولتی، مورد حمايت مادی قرار گیرند. عالوه براين موارد، از تهیه کننده ها 
و عوامل اجرايی به روز و با امکانات نوين استفاده شود. مفهوم عام و غیرکلیشه ای جبهه و دفاع 

مقدس برای مخاطبین بیان شود تا افراد متخصص و توانمند به تولید چنین آثاری بپردازند.
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همچنین برای افزايش تولیدات سینمای دفاع مقدس، الزم است نگاه حاکمیتی به سینمای 
دفاع مقدس، حذف شود، فیلم نامه های خوب و جامع، مورد پذيرش نهادهای نظارتی قرار گیرند، 
زيرساخت های فنی برای ساخت چنین آثاری فراهم شود، حمايت مسئوالن دولتی و فرهنگی از 
ساخت اين فیلم ها همه جانبه و بیش از پیش باشد، بودجه ای توجه برای اين مسئله در نظر گرفته 
شود و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم، مهیا شود، فعالیت های کارساز و مفید نهادهای 

فرهنگی بیشتر شود و تولید فیلم ها براساس روش های آکادمیک و علمی روز دنیا باشد.
بنابراين، اصلی ترين راهکارها برای خروج از وضعیت نامطلوب سینمای دفاع مقدس، تربیت 
و  سازندگان  از  معنوی  و  مادی  حمايت  جبهه،  درمورد  نو  افکار  پرورش  متخصص،  نیروهای 
سرمايه گذاران و فراهم کردن بسترها و امکانات مختلف برای ساخت فیلم است. برای ارتقای 
جذب  معیارهای  است  الزم  بیشتر،  مخاطبان  جذب  و  مقدس  دفاع  سینمای  تولیدات  کیفیت 
مخاطب، مورد توجه قرار گیرد، واقع نگری سینمای دفاع مقدس از بین نرود، توجه به مفاهیم 
ارزشی و ساخت و اجرای فیلم نامه های باکیفیت و بديع در دستور کار قرار گیرد و از شعارزدگی 
بايد  مقدس،  دفاع  سینمايی  فیلم های  سازندگان  نگرش  همچنین  شود.  پرهیز  سطحی نگری  و 

گسترده تر و متفاوت تر از کارهای پیشین باشد و به ابعاد جديدتری از دفاع مقدس بپردازند.
افزايش تولیدات سینمای دفاع مقدس باعث خواهد شد مردم بیشتر با قهرمانان ملی و فرهنگ 

دفاع مقدس آشنا شوند و ارزش های اخالقی و انسانی در جامعه، تقويت شود. 

نتیجه گیری

سینمای دفاع مقدس در طول چهار دهه پس از انقالب اسالمی، فراز و فرودهای بسیاری را 
از سر گذرانده است. دولت ها و مديران فرهنگی کشور، نگاه متفاوتی را به سینمای دفاع مقدس 
داشته اند. فیلم سازان دفاع مقدس نیز رويکردهای متفاوتی را در زمینة تولیدات سینمايی داشته اند. 
بخش خصوصی به دلیل عدم اطمینان از برگشت سرمايه، رغبت چندانی به سرمايه گذاری در اين 
سینما ندارد. لذا الزم است نهادهای متولی از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
حمايت ها و مشوق هايی را برای ترويج فرهنگ دفاع مقدس در نظر بگیرند. همچنین الزم است 

متولیان فرهنگی کشور، به موارد زير، بیش از پیش توجه کنند:
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به کارگیری مسئوالن دلسوز در پست های مرتبط با فعالیت های حوزۀ دفاع مقدس؛ •
بازنگری در وظايف و اهداف نهادهايی مانند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حفظ و نشر  •

ارزش های دفاع مقدس و...؛
توجه به امور پژوهشی درراستای اهداف دفاع مقدس و حمايت طرح های پژوهشی با اين  •

مضامین؛
بازآفرينی و بیان مفاهیم ايثار، شجاعت، فداکاری؛ •
تخصیص بودجه  ساالنه برای ساخت فیلم های سینمايی دفاع مقدس؛ •
توجه تهیه کنندگان به بیان مفهوم عام و غیرکلیشه ای جبهه و دفاع مقدس در آثار خود؛ •
تولید فیلم ها براساس روش های آکادمیک و به روز جهان باشد؛ •
آموزش و تشويق فیلمسازان جوان و مجرب؛ •
توجه به محورهای نو و کالن دفاع مقدس؛ •
حمايت از تولیدات دفاع مقدس در جشنوارۀ فجر؛ •
تدوين سیاستگذاری و استراتژی يکپارچه و برخورداری از امکانات شهرک سینمايی به طور  •

رايگان برای تهیه کنندگان و سرمايه گذاران فعال در حوزۀ دفاع مقدس.
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