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Abstract
The present study seeks to identify the paradigmatic pattern of moral themes in
the sacred defense cinema that has been formed through the production of Movies of
this period in Iran. In this study, quantitative content analysis method has been used.
For this purpose, in addition to the documents that clarify the situation of the Holy
Defense cinema in Iran, the content analysis of the purposeful samples of the
prominent Movies of the Holy Defense cinema in the last four decades (60, 70, 80
and 90) has been used. The findings showed that according to the category of
Movies, the most attention was paid to War Movies and the least attention was paid
to war comedy cinema. The moral themes of the Movies are more focused on
professional ethics, such as self-sacrifice, and social and individual ethics are
inferior.
Keywords: Ethics, Sacred Defense, Cinema, Sacred Defense Cinema, Framing,
Ethical Themes.
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چکیده
پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی پارادایمیک مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس است که به واسطه تولیدد
فیلم های این دوران در ایران شکل گرفته است .در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است .بدرای
این منظور ،عالوه بر اسناد و مدارکی که روشنگر وضعیت سینمای دفداع مقددس در ایدران اسدت ،از تحلیدل محتدوای
نمونههای هدفمند فیلمهای برجسته سینمای دفاع مقدس در چهار دهده اخیدر ( 07 ،07 ،07و  )17اسدتفاده شدده اسدت.
یافتهها نشان داد که در مقوله مضمون فیلمها بیشترین توجه به فیلمهای منتقد جنگ وکمترین توجه به سینمای کمددی
جنگی بوده است .مضامین اخالقی فیلمها بیشتر بدر اخدالح حرفدهای ،مانندد ایادارگری متمرکدو بدوده اسدت و اخدالح
اجتماعی و فردی در رتبه کمتری قرار دارند.
کلیدواژهها :اخالح ،دفاع مقدس ،سینما ،سینمای دفاع مقدس ،قاببندی ،مضامین اخالقی.

 . نویسنده مسئول :دانشیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره
 . عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی

 . کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات دانشگاه سوره
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مقدمه
آثار سینمایی هر کشور مدیتواندد نشداندهندده فرهندگ و هویدت کشدور و سدرزمین باشدد و
ارزش های اخالقی آن جامعه را به نمدایش بگدذارد .امدروزه سدینما ،بده واسدطه ویژگدیهدای ذاتدی
همچون گستردگی ،نفوذ ،تعداد مخاطب ،تصویری بودن و قابلیت جلب هدمذاتپندداری مخاطدب
جوو قدرتمندترین ،بانفوذترین و تأثیرگذارترین رسانههدا بده شدمار مدیآیدد و مدیتواندد در حدوزه
فرهنگ و تأثیرگذاریِ مؤلفههای فرهنگی همچون مضامین اخالقی نقش پررنگی را ایفدا کندد و از
همه مهمتر اینکه جامعه را به سمت اخالحگرایی سوح دهد.
اخالح یکی از نیازهای اساسی برای هر جامعه است .اسناد گواهی میدهند که در سختترین
برهههای تاریخ این سرزمین ،مردمانی بودهاند که اخالح را به بهترین شکل ممکن بده منصده وهدور
رساندهاند .ارزشهای اخالقی در هشت سال دفاع مقدس ،طی دهههای اخیدر بسدیار مدورد سدتایش
قرار گرفته است .در این حوزه ،پرده نقرهای (سینما) توانسته است فیلمهای زیدادی تولیدد کندد ،بده
نمایش بگذارد و به جنگ و مسائل و تأثیرات پس از آن بپدردازد .پدرداختن بده اخدالح در سدینمای
دفاع مقدس به ماابه یک ارزش برای جامعه بسیار حائو اهمیت است و یک نوع فرهنگسازی را از
طریق هنر به نمایش میگذارد که باید بیشتر زیر ذرهبین محققان قدرار گیدرد .همدانگونده کده مقدام
معظم رهبری فرمودند« :جنگ برای ما یک گنج بدود»؛ بدیگمدان بخشدی از ارزشهدای ایدن گدنج
همان قاب بندی اخالح است که میدرا مانددگار دوران دفداع مقددس بده شدمار مدیآیدد .حفدو و
گسترش این میرا می تواند به مدد این ژانر سینمایی صورت پذیرد .شناخت الگدوی پارادایمیدک
مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس بنابر همین ارزشها ،ضرورت و اهمیت مییابد.
پژوهش حاضر با عنوان «الگوی پارادایمیک مضامین اخالقدی در سدینمای دفداع مقددس» ،بده
دنبال شناخت مضامین اخالقی و شیوه بده کدارگیری آن در قداب سدینمای دفداع مقددس اسدت کده
درآن ،مضامین اخالقی به کار بردهشده در فیلمهای سدینمایی دفداع مقددس طدی چهدار دهده اخیدر
بررسی شده است .از آنجایی که روش این پژوهش ،تحلیل محتوای اسدتنباطی اسدت ،مدیتدوان بده
شرایط اجتماعی ،ارزشها ،نگرش و نگاه سینماگران بده اخدالح ،جندگ تحمیلدی ،دفداع مقددس و
تبعات و کاربرد آن در جامعه دست پیدا کرد .به این ترتیب ،این تحقیق میکوشد بده ایدن موضدوع
بپردازد که فیلمسازان ایرانی چگونه مضامین اخالقدی را در فدیلمهدای خدود جدای دادهاندد و بده آن
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پرداخته و توانستهاند با استفاده از این رسانه ،پیدامهایشدان را در راسدتای گسدترش اخدالح در قالدب
مضامین اخالقی به گوش مخاطب رسانده ،موفق عمل کنند .اما آیا موفق شدهاند مضدامین اخالقدی
را به شکلی درست بر پرده نقرهای به نمایش بگذارند؟
شدکلگیدری الگدوی پارادایمیدک

بنابراین ،سؤال اصلی در این پدژوهش ،چگدونگی و شدیوه
مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس است .انگیوه انتخداب ایدن موضدوع از آن بداب اسدت کده
اخالح یکی از موضوعات مهم و اساسی در هر جامعهای به شمار مدیآیدد و نبدود آن،آسدیبهدای
فراوانی به دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر ،سینما به عنوان رسانهای قوی و تدأثیرگدذار جدذابیت
فراوانی برای پژوهشگر فراهم میسازد و از میان موضوعات مختلف ،پژوهشدی بدا نگداه فرهنگدی و
ارتباطی (میانرشتهای هنر) که پیشینه زیادی هم در کشور ما ندارد ،میتواند بده عندوان یدک مسدئله
مهم ،محقق ارتباطات را به خود مشغول سازد .اکنون که فضای جامعه نیازمند رعایت اخالح فردی
و اجتماعی است ،میتوان با شناخت مضدامین اخالقدی در سدینمای دفداع مقددس ،تهیدهکننددگان و
کارگردانان را در تولید و نمایش فیلمهای موفقتر در عرصده اخدالح فدردی ،اجتمداعی و حرفدهای
یاری رساند.

هدف تحقیق
شناخت چارچوب مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس
سؤال اصلی تحقیق
بیان مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس چگونه است؟
سؤاالت فرعی تحقیق
 .2مضامین اخالقی در فیلمهای مورد بررسی کداماند؟
 .1مضامین فضایل اخالح فردی در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
 .9مضامین رذایل اخالح فردی در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
 .4مضامین فضایل اخالح اجتماعی در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
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 . 1مضامین رذایل اخالح اجتماعی در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
 .0فضایل اخالح حرفهای در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
 .0رذایل اخالح حرفهای در سینمای دفاع مقدس کداماند؟
 .0مخاطبان مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس چه کسانی هستند؟
 .1جهتگیری اخالقی در سینمای دفاع مقدس چگونه است؟

پیشینه تحقیق
صابری و سوای تورک ( )2910پژوهشی را با عنوان «اخالح و ارزشهای انسانی در فیلمهای
سینمایی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران» انجام دادند .این پژوهش بده بحدا اخالقدی پرداختده و
فیلمهای دهههای مختلف را مورد بررسی قرار داده است ،لذا به پژوهش حاضدر مربدوم مدیشدود.
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه میوان توجه به اخالح و ارزشهای انسانی در فیلمهای سینمایی
قبل و بعد از انقالب اسالمی است .این پژوهش با روش تحلیل محتوا نوشته شدده اسدت .پژوهشدگر
در این پژوهش به ایدن نتیجده رسدیده اسدت کده در سدینمای پدیش از انقدالب ،ارزشهدای اخالقدی
جایگاهی فرعی و کوچک داشتند و در میان ابتذال و سطحینگری ،به سختی قابل تشخیص بودند.
مظفری ( )2910نیو در تحقیقدی بدا ندام «بازنمدایی مفداهیم ایادار و شدهادت در سدینمای دفداع
مقدس :تحلیل مقایسهای فیلمهای پرواز در شب و عقابها» ،با در نظر داشتن اهمیت و نقدش دفداع
مقدس و سینمای منتسب به آن ،از طریق تحلیل نشانهشناسی به رموگشایی و بازنمایی مفاهیم ایاار و
شهادت و ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس و به طور تلدویحی ،سیاسدتهدای فرهنگدی حداکم بدر
کشور در تولیدات سینمای دهه  07پرداخته است .نتیجه این تحقیق نشان میدهد که سدینمای دفداع
مقدس و سینمای جنگ به عنوان دو ژانر اصلی در بازنمایی جنگ ،تفاوتهای زیادی بدا یکددیگر
دارند .در سینمای ژانر دفاع مقدس با اسدتفاده از المدانهدای مدذهبی د معندوی از قبیدل :پیشدانیبندد،
قرآن ،کبوتر ،خون ،آسمان ،سادهزیستی ،توکل ،توسل و ...تصویر اتوپیایی و مقدس (سدورئال) از
جنگ بازتولید میشود که چهره زشت و پلید جنگ را از آن میگیرد و به نوعی از واقعیات جنگ
مانند :تجاوز ،تعرض ،قتل ،کشتار ،غارت و غیدره آشدناییزدایدی کدرده ،بدا جدایگوینی المدانهدای
مذهبی د معنوی تصویری مقدس از جنگ را بازتولید میکند.
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در میان تحقیقات خارجی هم میتوان به پژوهش «چگونگی تکامل اخالح» اشداره کدرد کده
درآن ،سیر تکاملی اخالح فردی و اجتماعی توسط دوال ،اوبر و ماسدو ( )1721بررسی شده است.
«فرانس دو وال» درکتاب احساس برانگیو :مقدمات و فالسفه :چگونه اخالح تکامل یافت ،استدالل
می کندد کده زیسدت شناسدی تکداملی مددرن ،جهدان ژنتیکدی را بسدیار کدم ندور مدی کندد ،ژن هدای
«خودخواه» ما را تأکید می کند و عادت ما را برای برچسب زدن رفتارهای اخالقی به عنوان انسدانی
و کمتر متمدنانه به عنوان حیوان گرایی تقویت می کند .علم که به دنبال منشأ اخالح انسانی است نده
در تکامل بلکه در فرهنگ بشری ،اصرار دارد که ما اخالقی هستیم نه از روی ذات ،بلکه از طریدق
فرهنگ (.)De Wall & other, 2019
پروکاوا ( )1721به تجویه و تحلیل مداخله آمریکا در اروپا زیر ستم نازیهدا در طدول جندگ
جهانی دوم و چگونگی نمایش این مداخله در فیلم می پردازد .این تحقیق با بررسی زیبدایی شناسدی
بصری و سینمایی نشان میدهد که چگونه فیلم و مینی سریالها به توجیه مداخالت ایداالت متحدده
در خارج از کشور پاسخ داده اند .استدالل می شود که نیداز بده آزادسدازی اروپدا از شدر شدیطان ،بده
عنددوان اصددلیتددرین هدددف کددامالً اخالقددی [ بددراین نفددوذ ارتددش آمریکددا در اروپددا ضددرورت دارد
(.)Prokava, 2019
مسددنر و سددات ( )1720در تحقیقددی بددا نددام «مشددروعیت بخشددیدن بدده ویکددی پدددیا :چگوندده
روزنامه های ملی ایاالت متحده دایره المعدارف آنالیدن را در پوشدش خدود قالدب بنددی و اسدتفاده
میکنند؟» به تحلیل چارچوب ویکی پدیا و استفاده از آن به عنوان منبع خبری توسط پدنج روزنامده
ملی ایاالت متحده در یک دوره هشت ساله پرداخته اند .تجویه و تحلیل محتوای منابع ویکدی پددیا

در سال  1722در نیویدورک تدایمو ،واشدنگتن پسدت  ،وال اسدتریت ژورندال  ،یدو اس ای تدودی و
کریستین ساینس مانیتور نشان داد که ویکی پدیا عمدتاً خنای و مابت است و به شدکلی فوایندده بده
عنوان منبع خبری مورد استفاده قرار میگیرد .روزنامهها با طرحبندی ویکدی پددیا بده عندوان منبعدی
معتبر و دقیق ،به مشروعیت استفاده از دایره المعارف آنالین کمک می کنند .همچنین با اجازه دادن
به ویکی پدیا برای تأثیرگذاری در برنامه های خبری خود از آن بده عندوان منبعدی قابدل اطمیندان بده
طور روزافوون استفاده میکنند (.)Messner & South, 2011
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نمونه دیگر را کلنین ( )1779با عنوان «نگاهی انتقادی به سینمای دوران جنگ ویتنام درآسیا»
انجام داده است .محقق میگوید :با در نظر گرفتن فیلمهای متندوع بده ترتیدب زمدانی ،سدعی کدردم
نمایندگی های آسیاییها و به ویژه ویتنامیها را توسط فیلمسازان اروپایی و آمریکدایی قابدل درک
کنم .در این فیلمها سربازان و غیرنظامیان ویتنامی را حیلهگر ،بیرحم و حتی سادیست ،دوسوگرا و
غیرمسئول نشان میدهند .این بیانات شرقیگرایدی فدیلمسدازان آمریکدایی بده طدور نهفتده و آشدکار
ویتنامیها را به عنوان انسانهایی منحوس و تغییرناپذیر قاببندی کرده است (.)klenin, 2003

مفاهیم و چارچوب نظری
 .1تعریف مفاهیم
مضامین اخالقی :اخالح عبارت است از ملکات نفسانی و هیأتهای روحدی کده اگدر نفدس
به آن متصف شود ،به سهولت کاری را انجام میدهد و باعدا مدیشدود کارهدا ،زشدت یدا زیبدا بده
آسانی از نفس متخلق به اخالح خاص نشأت بگیرد .بر این اساس ،اخالح به «بد و خدوب»« ،بایددها
و نبایدها» و «فضایل و رذایل» تقسدیم مدیشدود (کدوثری .)120 :2911 ،در ایدن تحقیدق ،مدا نیدو بده
فضایل یا همان ارزشهای اخالقی و رذایل به معنای ضدارزشهدای اخالقدی پرداختدهایدم .اخدالح
شیوهای است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمدال و رفتدار اختیداری متناسدب بدا آنهدا را معرفدی
می کند و شیوة تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام دادن اعمدال پسدندیده و نیدو دوری از صدفات
نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان میدهد.
دفاع مقدس :جنگ عراح با ایران که در ایران با نام جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس یا جندگ
هشت ساله و در زمان صدام در عراح با نام قادسدیه صددام شدناخته مدی شدود ،طدوالنی تدرین جندگ
متعارف در قرن بیستم میالدی و دومدین جندگ طدوالنی ایدن قدرن ،پدس از جندگ ویتندام بدود کده
نودیک به هشت سال به طول انجامید .جنگ ایران و عراح به صورت رسمی در  92شهریور 2911
برابر با  11سپتامبر  2107آغاز شد .در این روز ،درگیریهای پراکنده مرزی بین دو کشور با یورش
هم زمان نیروی هوایی عراح به ده فرودگاه نظدامی و غیرنظدامی ایدران و تهداجم نیدروی زمیندی ایدن
کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمامعیار تبدیل شد.
سینما :سینما یک رسانه دیداری شنیداریِ مبتنی بر فنداوری اسدت کده عدالوه بدر بعدد هندری،
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فعالیت اقتصادی نیو به شمار می رود .یک اثر سینمایی که فیلم سینمایی نامیده مدی شدود ،از عناصدر
تصویر (به صورت مجموعهای از فریمها) و صدا (گفتوگو ،صدا و موسیقی) تشکیل شدده اسدت.
یک فیلم بر اساس فیلمنامه و توسدط کدارگردان ،بدا هوینده تهیدهکنندده و مجموعدهای از بازیگرهدا،
فیلم بردار و عوامل دیگر ساخته می شود .سینما جدیدترین شاخه هنر ،معروف به هنر هفتم است که
امروزه ،یکی از عمومی ترین و محبوب ترین تولیدات هنری را ارائده مدی کندد .سدینما همچندین ،بده
محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیو گفته میشود.
سینمای دفاع مقددس :سدینمای دفداع مقددس بخشدی از فدیلمهدای سدینمای ایدران را دربدر
می گیرد که از سال  2907در سینمای ایران متولد شد .دفاع مقدس اصدطالحی اسدت کده از سدوی
ایرانیان در مورد جنگ ایران و عراح به کار می رود .دفاع مقدس به مجموعده فعالیدت هدای نظدامی،
انجامشده در ایران در طول هشت سال جندگ ایدران و عدراح اشداره

فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
می کند که موجب حفو تمامیت ارضی ایران در برابر عراح شد .بسیاری از سینماگران ،سینما را بدا
جنگ تجربه کردند .فیلم هایی که در بستر جندگ سداخته شددهاندد ،هیجدان و حادثده را بدا حداالت
عرفانی و عدالتطلبی افراد در بطن جنگ پیوند میزنند که برای نمونه میتدوان بده فدیلمهدای نیندوا
(رسددول مالقلددیپددور ،)2909 ،آوای غیددب (سددعید حدداجیمیددری ،)2909 ،پددرواز در شددب (رسددول
مالقلی پور ،)2901 ،انسان و اسلحه (مجتبی راعی )2900 ،و در مسلخ عشق (کمال تبریدوی)2907 ،
اشاره کرد.
 .2چارچوب نظری
در این تحقیق ،از نظریه چارچوببندی 2یدا قداببنددی اسدتفاده شدده اسدت« .بندا بدر تعریدف
انتمن ،1چارچوببندی در ارتباطات به معنای انتخاب برخی جنبههدای یدک واقعیدت درکشدده و
برجسته کردن آنها در یک متن ارتباطی است» (زابلی زاده .)1 :2919 ،در ایدن تحقیدق نیدو برجسدته
کددردن مضددامین اخالقددی در سددینمای دفدداع مقدددس و قدداببندددی آنهددا بررسددی شددده اسددت .ایددن
برجسته سازی بر اساس تأکید تولیدکنندگان فیلم صورت میپذیرد ،زیرا «چارچوب نوعی تأکید بر

1. Framing
2. Entman
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برجسددتگی جنبددههددای متفدداوت یددک موضددوع اسددت» (زابلددیزاده .)91 :2919 ،م دیتددوان گفددت
محصوالت یا تولیدات رسانهای ،بهویژه تولیدات رسانههای تصویری ،اعم از خبدر ،مسدتند و حتدی
یک سخنرانی یا مراسم دعا و نیایش ،با واقعیت آن وقایع بسیار متفاوت هستند .در واقدع ،در فرایندد
ارتباطات رسانهای ،رسانه اقدام به بازنمایی واقعیت میکند و بهطدور حدتم ،معندای تولیددی در ایدن
فرایند ،معنای تولیدشده به وسیله رسانه به شمار میرود ،نده [همدهن آنچده در واقعیدت وجدود دارد و
رسانه در این فرایند ،همواره خنای و بدیطدرف نیسدت؛ «رسدانههدا همچدون آیندهای بدرای انعکداس
واقعیت عمل نمی کنند ،بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر میگذارند» (مهددیزاده.)1 :2900 ،
برای ماال ،محققان رسانه نشان دادهاند که اخبار هرگدو نمدیتواندد آیینده واقعیدت باشدد ،بلکده بایدد
اخبار را نتیجه انتخابهای کمابیش آگاهانه دانست که در تعیین آنهدا عدواملی همچدون ارزشهدا و
هنجارهای روزنامهنگاری و اصول رایج گردآوری خبر ،مالحظدات مدالی ،فنداوری و نیداز و فشدار
منابع خبری نقش دارند .در سطحی انتواعیتر ،اخبار تحتتأثیر نظام رسدانهای و فرهندگ سیاسدی و
اینکه یک موضوع متعلق به حوزه وفاح ،نابهنجاری یا مجادله مشروعیت در یک کشور است ،قرار
دارد (کریمی.)17 :2914 ،
در پژوهش حاضر نیو سینمای دفاع مقدس همچون قابی در مقابل مخاطدب قدرار دارد کده در
آن سایر مؤلفهها به کارگردان کمک میکند تا تابلویی با محتدوای جندگ (دفداع مقددس) ،آثدار و
پیامدها و حواشی آن را پیش روی مخاطب قرار دهد .از این قاب یا تابلو میتوان پیام را بده گدوش
مخاطب رساند .مؤلفههایی که در این قاب میتوان به وسیله آن پیام را بده مخاطدب رسداند ،شدامل:
قالببندی ،رنگبندی ،موضوع فیلم ،محتوا ،استفاده از چهرهها (زن ،مرد ،بورگسال ،پیر ،جوان یدا
کودک) و ...میشود« .شیفل» با ارائه یک الگوی فرایندی درباره اثر چارچوبسازیها ،به دو ندوع
چارچوب اشاره میکند :نخست ،چارچوب رسانهای و دوم ،چارچوب فردی (دریافدتکننددگان).
شیفل تمایو مفهومی میان چارچوبهای رسانهای و فردی را به پیروی از «کیندر» و «ساندرز» انجدام
میدهد .کیندر و ساندرز معتقدند که چارچوبها ،هم به عنوان ترفندهای زبانی در گفتمان سیاسی
و هم به ماابه ساختارهای درونی ذهن عمل میکنند (غیبی .)2910 ،از نمونههدای تحقیدق مبتندی بدر
نظریدده چددارچوببندددی مددیتددوان بدده تحقیددق «مسددنر» بددا عنددوان «مشددروعیت ویکددی پدددیا :چگون ده
روزنامههای آمریکا به قاببندی دایره المعارف های برخط در مطالب مهمشان میپردازند؟» اشداره
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کرد ( .)Messner & South, 2011همچنین کلنین در مقالهای دیگر ،نگداهی انتقدادی بده سدینمای
دوران جنگ ویتنام درآسیا داشته اسدت ( .)klenin, 2003فرایندد چدارچوبسدازی رسدانههدا شدبیه
ساخت چارچوب بدرای خانده اسدت کده متناسدب بدا اشدیایی کده در آن قدرار مدیگیدرد ،بدرای آن
چارچوبی تهیه میشود؛ ارتبامگر نیو متناسب بدا محتدوای پیدام خدود ،قالدب و سداختاری بدرای آن
انتخاب میکند (سلسله .)100 :2917 ،در چارچوبسازی برای مضامین اخالقی میتوان دستهبندی
زیر را ارائه کرد.
الف) فضایل اخالقی

ارزش های اخالقی ،اعم از فضایل و رذایل و بایدها و نبایدهای اخالقدی را مدیتدوان از منظدر
دین به دسدت آورد (دادگدران .)2914 ،فضدایل اخالقدی همدان خصدلتهدای نیکدو هسدتند کده در
اندیشه ،گفتار و رفتدار هدر فدرد وهدور و بدروز پیددا مدیکنندد و در سدازندگی فدرد و جامعده و نیدو
شکل گیری روابط سالم میان افراد جامعه نقش مؤثری ایفا میکنند .این فضایل شامل :صدبر ،حسدن
خلق ،رعایت ادب و احترام ،سخاوت و بخشش و ...می شود .به تعبیر دیگر ،رفتارهایی را که باعا
ترویج زندگی اجتماعی رضایتبخش میشوند« ،درست» و رفتارهایی که آن را خراب مدیکنندد،
«نادرست» می دانیم .اخالح به همراه ملوومات زیستی بدرای بقدا ،جامعده همکداریمحدور را تقویدت
میکند که همه از آن سود میبرند .در این زمینه ،میتوان به سخن والو صحه گذارد که اخدالح بده
ماابه یک قرارداد اجتماعی عمل میکند (ولیزاده.)41 :2919 ،
ب) رذایل اخالقی

رذیلت اخالقی که از آن با عبارات متفاوتی همچون فعل غیراخالقی در مقابل فعل اخالقدی و
ضدارزش اخالقی در مقابل ارزش اخالقی یاد میشود ،واژهای است که در فرهنگ دیدن در برابدر
فضیلت اخالقی به کار میرود و از آن ،در مکاتب مختلف اخالقی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائده
شده است (پوررمضان .)210 :2910 ،رذایل اخالقدی شدامل :حسدد،کبدر و غدرور ،غفلدت از خددا،
دروغ و  ...می شود .گرایش عقالنیت مذهبی در تفکر اخالقی و آثار دکارت نشان میدهد که ایدن
فیلسوف نظریده سدقرام را قبدول داشدته کده فضدیلت معدادل معرفدت و رذیلدت معدادل جهدل اسدت
(صانعی.)11 :2900 ،
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ج) دستهبندی سهگانه اخالق

دسته بندی دیگری در حوزه اخالح ارائه میشود که مبنی بر اخالح فردی ،اخالح اجتماعی و
اخالح حرفهای است و فضایل و رذایل زیر مجموعه هر کدام از این بخشها قرار میگیرند.
د اخالق فردی (شخصی)

اخالح فردی ،یعنی کارهایی که به خود شخص مربوم میشود و در انجدام دادن آنهدا اصدالتاً
رابطه با خدا منظور نیسدت؛ هرچندد ممکدن اسدت بدا خددا و احیاند ًا بدا مدردم هدم ارتبدام پیددا کندد
(مرادیپور)2911 ،؛ مال شکمبارگی و شهوت رانی .قرآن کریم در آیات متعددی به ایدن موضدوع
اشاره دارد که جدیت و کوشش در راه خدا برای فرد انسان ،ارزش است و دستورات دیگدری نیدو
برای توکیه نفس به انسان میآموزد (عابدی« .)2919 ،عوتاهلل فوالدوندد» در مجلده کلدک از زبدان
برتراند راسل نوشته است :هیچ کس نه تماماً آزاد است و نه کامالً برده .آدمی بده همدان حدد کده از
آزادی بهره میبرد ،برا ی هدایت خویش به اخالح شخصی نیو نیازمند است .اخالح تنها به تکالیف
من نسبت به همسایهام محدود نمی شود؛ هر قدر هم تصور من از تکالیف درست باشد .نیک زیستن
نیو تنها به ادای تکالیف اجتماعی و همگانی نیست؛ مسئله دیگری هم به نام کمدال شخصدی وجدود
دارد (راسل.)240 :2900 ،
نظریه پردازان حوزه اخالح معتقدند که اخالح فردی به آن بخش از اخالح اطالح میشود که
ناور به تنظیم رابطه فرد با خود و خدای خود اسدت .رفتدار انسدان در مواجهده بدا خدود ،جدوو رفتدار
اخالقی است .همچنین با مسائل اخالقی زیادی مواجه هستیم که تنهدا جنبده فدردی دارندد و دربداره
انسان کامالً صدح می کنند؛ برای ماال :صبر یا جوع در برابر مشکالت ،شجاعت یدا تدرس در برابدر
پیشامدها ،استقامت یا تنبلی در راه رسیدن به هدف ،غفلت یا توجه نسبت به آفریدگار جهان ،شکر
یا کفران در برابر نعمتهای بیپایدان خداوندد و( ...قلعده قبدادی .)02 :2914 ،از جملده مؤلفدههدای
شاخص و پربسامد اخالح فردی در اندیشه امام رضا(ع) ،توحیدباوری ،ایمان ،توکل ،شکرگواری،
دعا ،جهاد با نفس ،سکوت ،صبر ،قناعت و شجاعت است (طایفی و فرخنژاد.)14 :2911 ،
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د اخالق اجتماعی

در رویکرد جامعهشناختی ،اخالح اجتماعی به آن دسته از منشها و رفتارهایی اطالح میشود
که در تعامالت اجتماعی به منصده وهدور و بدروز مدی رسدد .از ایدن رو ،چهدره و نمدای فرهنگدی و
اخالقی جامعه در این تعامالت به تصویر کشیده میشود (کوثری .)04 :2911 ،طیفها و الیههدای
اخالقی یک جامعه ،به ویژه شاخصههای آن در قالب یک مدل ارائه میشود (عابدی.)19 :2919 ،
اخالقی که متعلق به افعال و صفات اختیاری افراد جامعه و چگونگی ارتبام بدا آن باشدد را اخدالح
اجتماعی مینامیم (نیلیپور .)90 :2900 ،اخالح اجتماعی عبارت است از :تمام رفتارهدای اختیداری
فرد در مقابل دیگران ،اعم از :همسر ،پدر ،مادر ،فرزندان ،خویشاوندان نودیدک فدرد ،غیرخویشدان
نودیک و . ...این رفتار ،چه به عنوان رفتار خاص شخص باشد ،یدا رفتدار گروهدی فدرد (رفتارهدای
اعضای یک حوب یا گروه خاص در مقابل اشخاص یا گروههای دیگر ،مانند رفتارهای سیاسی یدا
حرفهای شخص در مقابل گروهها یا افراد دیگر) ،به دلیل قابلیدت ارزشگدذاری «رفتدار اجتمداعی»
نامیده میشود که در مقابل رفتارهای فردی قرار میگیرد (صفتی.)277 :2910 ،
در دین اسالم ،رفتار اخالقی در سطح اجتماع مورد توجه فراوان قرار گرفته اسدت؛ توجده بده
حق الناس و وجود پاداشهای فراوان اخروی برای رفتدار اخالقدی پسدندیده از ایدن نموندههاسدت و
نشان دهنده اهمیت جایگاه اخالح اجتماعی در اندیشه اسالم است .از مهمتدرین مؤلفدههدای اخدالح
اجتماعی مورد تأکید در سیره امام رضا(ع) ،خوش خلقی در خانواده ،نیکدی بده پددر و مدادر ،صدله
رحم و کمک به خویشاوندان ،کرامت ذاتی انسان ،سخاوت ،رفتار نیک با همسایه ،امر به معدروف
و نهی از منکر ،کمک به نیازمندان ،میهماننوازی ،گشادهرویی ،مهربانی و صداقت هستند .شناخت
این مؤلفهها و شاخصه های اخالح فردی و اجتماعی در تنظیم رویکردهای رفتاری و گفتاری فرد و
جامعه برای رسیدن به جامعهای اخالحمحور اهمیت بنیادین دارد (طایفی و فرخنژاد.)229 :2911 ،
د اخالق حرفهای

در تعریف اخالح حرفهای می توان آن را مجموعه هنجارهای مابت و منفی (بایدها و نبایدها)
دانست که بر حرفه ویژه ای حاکم است و ووایف و تکالیف صاحبان حرفه را در ارتبام بدا خدود و
دیگران تعریف میکند .از منظر علدم اخدالح مدیتدوان اخدالح حرفدهای را در چدارچوب «اخدالح
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دستوری» یا «اخالح هنجاری» قرار داد و در اوضاع و احوال خاص و تطبیق اصول اخالقی بر موارد
خاص ،انواعی از اخالح هنجاری چدون اخدالح تجداری ،پوشدکی ،نظدامی ،تعلدیم و تعلدم ،محدیط
زیست و غیره را با عنوان اخالح عملی یا کاربردی پدید آورد (عباسی.)10 :2910 ،
اخالح نمایان کننده شخصیت فرد است و این اخالح حرفهای اسدت کده شدخص را بده شدکل
مطلوب ،چه در جامعه چه در میان همکداران (هدم رزمدان) مطدرح مدیکندد .در چدارچوب اخدالح
حرفهای است که نقشپذیری افراد جامعه شکل میگیرد و توجه انسانها به هم معطوفتر میشود،
ارتبام اجتماعی بین اشخاص گسترش می یابد و مجموعهای از هنجارها و رفتارهای درونی اخالقی
میان کارمندان و مدیران به وجود میآید .اخالح حرفهای در انجام دادن فعالیتهایی که مربوم بده
فرد متقابل (ارباب رجوع) می شود ،نیدو نقدش مهمدی ایفدا مدیکندد (انصداری .)10 :2912 ،اخدالح
حرفه ای در واقع ،به نوبه خود باعا تحریک بسیاری از محرکهدا و رفدع بسدیاری از ناهنجداریهدا
میشود (طاهری.)44 :2919 ،

مدل مفهومی
برای مدل مفهومی میتوان سه دسته مضامین اخالقی شامل فردی ،اجتماعی وحرفهای ترسدیم
کرده ،برای هرکدام فضایل و رذایل اخالقی را تبیین کرد .بدین ترتیدب ،حاصدل مددلی اسدت کده
تبیین کننده شش دسته اخالح در سینمای دفاع مقدس است .این مضامین با مخاطبدان سدینمای دفداع
مقدس در تعامل هستند .چنانکه در شدکل ( )2دیدده مدیشدود ،فضدایل و رذایدل نیدو مدیتوانندد بدر
یکدددیگر تددأثیر بگذارنددد و مضددمون اخالقددی را در فددیلم سددینمای دفدداع مقدددس بددرای مخاطبددان
چارچوببندی کنند.
تشریح مدل مفهومی
مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس مسائل فردی ،اجتماعی و حرفهای را شامل میشدود.
این مضامین اخالقی مقولههای فضایل و رذایل را دربر میگیرد کده شدامل فضدایل اخدالح فدردی،
اخالح اجتماعی و فضایل اخالح حرفهای و همچنین رذایل اخالح فردی ،اخالح اجتماعی و رذایل
اخالح حرفهای میشدود .فضدایل اخدالح فدردی عبدارت از زیرمقولدههدای شدجاعت ،سدعهصددر و
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شکل  .1نمودار مدل مفهومی

شکیبایی ،صداقت ،انجام عادات مدذهبی ،توکدل و توجده بده خددا ،بخشدش و ایادارگری ،شدکر و
سپاس ،امانتداری ،وفاداری ،احترام به همنوع و پاسداشت ارزشهاست .رذایل اخدالح فدردی نیدو
زیرمقولههای غفلت از خدا ،ناسپاسی ،ناامیدی ،غرور و تکبدر ،خودخدواهی ،دروغ و فریبکداری را
شامل میشود .در فضایل اخالح اجتماعی زیرمقولههای مهربانی و گشادهرویی با مردم و خدانواده،
نیکی به پدر و مادر ،صله رحم و کمک به خویشاوندان و همسدایگان ،بخشدش و سدخاوتمنددی،
مهمانندوازی ،امدر بده معدروف و نهدی از منکدر ،صدبر و بردبداری ،ازخودگذشدتگی و ایادارگری و
صداقت مد نظدر قدرار گرفتده و در رذایدل اخدالح اجتمداعی بده عناصدر ولدم و خشدونت ،خیاندت،
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ریاکاری ،سوءون ،قضداوت ،پدیشداوری یدا تهمدت زدن و  ...اشداره شدده اسدت .فضدایل اخدالح
حرفهای به زیرمقولههای اماندتداری ،رعایدت حدق دیگدران ،مسدئولیتپدذیری ،شدرافت حرفدهای
(ارزش قائل شدن برای کار ،داشتن وجدان کاری ،رعایت حق دیگران ،استفاده درسدت از مقدام و
منصب ،امانتداری ،دادورزی و ،)...تحمل سختیها و رنجها ،شجاعت ،ایاارگری و  ...تقسیم شده
است و رذایل اخالح حرفدهای نیدو شدامل :ناسپاسدی ،خشدونت و بددخلقی ،افدرام و تفدریط ،عددم
مسئولیتپذیری ،دروغگویی ،تکبر و  ...میشود.

روششناسی تحقیق
در این پژوهش بنا بر ویژگیهای آن و لووم استفاده از تحلیل محتوای فیلمهای دفاع مقددس،
از روش کمی بهره برده شده است .تحلیل محتوا ،از شیوههدای متدداول روش کمدی اسدت .برندارد
برلسون در تعریف تحلیل محتوا مینویسد« :تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی است که برای تشدریح
عینی ،منظم وکمی محتوای آشکار پیامهای ارتباطی بده کدار مدیرود» ( .)Berelson, 1952: 18از
این رو ،تحلیل محتوا روش مناسبی برای پاسخ دادن به سؤالهایی درباره محتوای یدک پیدام اسدت.
مهمترین کاربرد تحلیل محتوا را میتوان توصیف ویژگیهای یدک پیدام برشدمرد .دومدین کداربرد
آن ،نتیجه گیری درباره فرستندگان پیام و دالیل یا پیامدهای پیام است .تحلیل محتوا ،برای اسدتنبام
جنبههای فرهنگی پیام و تغییرات فرهنگی نیو به کار برده میشود .روشهای مورد اسدتفاده در ایدن
پژوهش مقولهای و ارزیابی هسدتند .تکنیدک مقولدهای مبتندی بدر مقولدههدای سداختهشدده از محتدوا
صورت میگیرد و تحلیل انجامشده پیام ،شرحی از محتدوا براسداس مقولدههاسدت .مقولدههدا واحدد
بررسی هستند که با توجه به هدف تحقیق برگویده میشوند.
واحد تحلیل در این پژوهش صحنههایی است که مضامین اخالقی در قاب آنها شدکل گرفتده
است .جامعه آماری این پژوهش عبارتاند از دوازده فیلم از برجسدتهتدرین فدیلمهدایی کده در ژاندر
دفاع مقدس در بازه زمانی چهار دهه ( 07 ،07 ،07و  )17ساخته یا اکران شدهاند و مضامین اخالقی
در آنها نقشی محوری دارد .این فیلمها شامل :عقابها ،کانیمانگا ،باشو غریبهای کوچک ،آژانس
شیشهای ،از کرخه تا راین ،جنگ نفتکشها ،دوئل ،میم مال مادر ،اخراجیها( ،)2شیار  ،249تنگده
ابوقریب و ماجرای نیمروز میشود.
14

الگوی پارادایمیک مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس

سنجش روایی
از آنجا که عینیت یکی از پایههای اساسی روش علمی در هر تحقیق اجتماعی است ،اگدر بده
تحلیل محتوا نیو بهصورت یک روش علمی بنگریم ،باید جنبه عینیت در آن دقیقاً رعایدت شدود تدا
بتوان به یافتههای تحقیق اعتماد داشت .بنابراین ،سنجش و اندازهگیری متغیرهای تحقیق (مقولههدا)،
باید مورد بازبینی دقیق قرارگیرد تا بتوان به دستاوردهای تحقیق اعتماد کرد .در تمام پدژوهشهدایی
که دادههای تحقیق از طریق تحلیل محتوای کمی بده دسدت مدیآیدد ،بدرای اعتمداد بده کدگدذاری
مقولهها و در نتیجه ،رعایت اصل عینیت ،الزم است ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) بدرای هدر مقولده
تحقیق ،جداگانه محاسبه شود .این ضریب به چند عامل بستگی دارد که دو مورد آن از همه مهمتدر
و عبارتاند از :اول ،روشنی تعاریف عملیاتی مقولههدای تحقیدق و جدامع و مدانع بدودن آنهدا؛ دوم،
دقت و مهارت کدگذاران در کار کدگذاری دادهها (رجبی .)2917 ،الزم به ذکر اسدت کده بدرای
محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ،از فرمولی که ویلیام اسکات ( )William Scottبرای مقیداس اسدمی
ارائه کرده است ،میتوان استفاده کرد .روش اسکات از سدایر روشهدای محاسدبه ضدریب قابلیدت
اعتماد مناسبتر است؛ زیرا تعداد زیرمقولدههدا را در محاسدبه ضدریب در نظدر مدیگیدرد و بدر ایدن
اسدداس ،ضددریب محاسددبهشددده ،دقی دقتددر اسددت (خواجددویینددژاد .)2910 ،مقدددار ضددریب اسددکات
محاسبهشده  7/17است که نشاندهنده قابلیت اعتماد باالی کدگذاران است.

یافتههای پژوهش و تحلیل
توصیف یافتهها برای ترسیم قاببندی (چارچوبسازی) مضدامین اخالقدی در سدینمای دفداع
مقدس را ابتدا با ارائه مشخصات آماری فیلمها و سپس بیان یافتهها در مدورد مضدامین اخالقدی پدی
میگیریم.
 .1مشخصات آماری فیلمهای مورد بررسی
در این بخش از پژوهش بده توصدیف مشخصدات واحدد تحلیدل در فدیلمهدای مدورد بررسدی
میپردازیم .این توصیف نمدای فدیلم هدا و واحددهای اخالقدی مدورد بررسدی را درآنهدا بده نمدایش
می گذارد .در میان دوازده فیلم مورد بررسی در مجموع 117 ،واحد تحلیل بدرای مضدامین اخالقدی
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شناسایی و بررسی شدند.
با نگاهی به مقوله نام فیلمها بیشترین مضامین اخالقی در فیلم مادر و کمترین آنهدا در فدیلم از
کرخه تا راین دیده شد .در دهه  07نیو بیشترین فیلمهای دفاع مقدس اکران شده است و ایدن نشدان
میدهد که در این سالها سینماگران برای ارائه محتوای پیام خود و تأکیدد بدرای انتقدال محتدوا ،بده
طور برجسته به مضامین اخالقی در راستای پیشبرد داستان و هویت بخشیدن به سینمای دفاع مقدس
پرداختهاند .با توجه به اینکه گویه موضوع صدحنه نگداه ویدژه بده حاشدیههدای جندگ ،مشدکالت و
آسیبهای مربوم به جنگ بوده اسدت .همچندین درجدداول توزیدع فراواندی دیددیم کده در مقولده
موضوع فیلم بیشترین توجه به فیلمهای منتقد جنگ بوده ،پس از آن توجه به صحنههدای فدیلمهدای
جنگی آموزنده ،آرمانی د تبلیغی عامهپسند و کمترین توجه به سینمای کمدی جنگ بوده است .بدا
توجه به نظریه قاببندی کده قدابهدا بنیدان گدوینش ،نمدایش و پدذیرش هسدتند ،نخسدتین انتخداب
سینماگران برای نمایش درون پیام ،رابطههای انسانی ،مهربانی و مردمی در بستر پیامدهای جندگ و
رخداد سینمای مردمی جنگ بوده است.
از جمع  117واحد کدگذاریشده به لحاظ مقولههای مضدامین اخالقدی در فدیلمهدا بیشدترین
نسبت یعنی  27/9درصد یا  02واحد به فیلم میم مال مادر اختصاص داشته اسدت .سدپس بده ترتیدب
باشددوغریبه کوچددک  1/0درصددد ،دوئددل  1/9درصددد ،عقددابهددا 0/0درصددد ،اخراجددیهددا 0 /1
درصد،کانیمانگا  0/9درصد و پنج فیلم جنگ نفتکشهدا،آژانس شیشدهای ،شدیار ،249مداجرای
نیمروز وتنگه ابوقریب هرکدام با  0/ 0درصد وکمتدرین مقولده اخالقدی مطدرح در فدیلمهدای دفداع
مقدس به از کرخه تا راین با  0/1درصد تعلق دارد.
از جمع  117واحد کدگذاریشده به لحاظ موضوع فیلم بیشترین نسدبت یعندی  41درصدد یدا
 140واحد به فیلمهای منتقد جنگ اختصاص داشته و کمترین نسبت یعنی  1/0درصد یا  10واحد،
به فیلمهای کمدی جنگی اختصاص داشته است .فیلمهای آرمانی د تبلیغی عامهپسند با  91/1درصد
و فیلمهای جنگی آموزنده با  20/1درصد گوینههای دیگر این توزیع به شمار میروند.
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 .2بررسی آماری مضامین اخالقی
در این بخش از پژوهش به توصیف یافتههای پژوهش میپردازیم .با توجه به تعداد مقولههای
مورد ارزیابی در این پژوهش ،به ازای هر مقوله مورد بررسی ،یک جدول توزیع فراوانی محاسبه و
توصیف هر یک در ذیل آن ارائه شده است.
الف) مضامین اخالقی در فیلمهای مورد بررسی

به طور کلی سه دسته مضدامین اخالقدی در سدینمای دفداع مقددس شناسدایی شددهاندد کده در
جدول ( )2مشاهده میشوند.
جدول  .1توزیع فراوانی واحدهای موردبررسی برحسب مضامین اخالقی
مؤلفه

تعداد

درصد

درصد معتبر

فردی

271

20/9

20/9

اجتماعی

201

91/7

91/7

حرفهای

111

17/0

17/0

جمع

117

277/7

277/7

از جمع  117واحد کدگذاریشدده بده لحداظ مضدامین اخالقدی بیشدترین نسدبت ،یعندی 17/0
درصد یا  111واحد به اخالح حرفهای و کمترین نسبت ،یعنی  20/9درصد یا  271واحد به اخدالح
فردی اختصاص داشته است .اخالح اجتماعی دربرگیرنده  91درصدد از واحددهای تحلیدل در ایدن
تحقیق است .تمرکو مضامین بر حرفده در سدینمای دفداع مقددس تبیدینکنندده مضدامین اخالقدی در
اجرای مسئولیتهای افراد ،چه در جبههها چه پشت جبهههای دفاع مقدس است.
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ب) مضامین اخالق فردی در سینمای دفاع مقدس

از جمع  117واحد کدگذاریشدده بده لحداظ مضدامین اخدالح فدردی بیشدترین نسدبت یعندی
 22درصدد یدا  01واحدد ،بده فضدایل و کمتدرین نسدبت یعندی  0/9درصدد یدا  90واحدد ،بده رذایدل
اختصاص داشته است .درجداول بعد ی توزیع فراوانی هدر یدک از فضدایل و رذایدل اخدالح فدردی
بررسی شدهاند.
د مضامین فضایل اخالق فردی در سینمای دفاع مقدس

با مشاهده جدول ( )1که بیانگر فضایل اخالح فدردی در فدیلمهدای دفداع مقددس اسدت و بدر
اساس یافتهها ،بیشترین مورد انجام دادن تکالیف مذهبی (توکل و توجه بده خددا و شدکرگواری) و
کمترین مورد سعهصدر و شکیبایی بوده است.
جدول  .2توزیع فراوانی واحدهای موردبررسی برحسب فضایل اخالق فردی
فضایل اخالق فردی

تعداد

درصد

درصد معتبر

معتبر

111

01/7

01/7

سعه صدر و شکیبایی

1

7/0

7/0

انجام دادن تکالیف مذهبی

10

4/0

4/0

وفاداری و امانتداری

21

9/1

9/1

احترام به همنوع

0

2/1

2/1

احترام به ارزشها

0

2/1

2/1

جمع

117

277/7

277/7

از جمع  117واحد کدگدذاریشدده بده لحداظ فضدایل اخدالح فدردی ،بیشدترین نسدبت یعندی
 4/0درصد یا  10واحد به انجام دادن تکالیف مدذهبی (توکدل و توجده بده خددا ،شدکرگواری و)...
اختصاص داشته و کمترین نسبت ،یعنی  2/1درصدد یدا  0واحدد مخدتص احتدرام بده ارزشهدا و بده
همنوع بوده است .سایر نسبتها به گوینههای دیگر این توزیع اختصاص دارد.
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د مضامین رذایل اخالق فردی در سینمای دفاع مقدس

جدول توزیع فراوانی ( )9نشان میدهد که سه دسته از رذایل اخالح فردی در فیلمهای مدورد
بررسی شناسایی شدهاند .یافتهها نشان داد که بیشترین مورد ،غفلدت از خددا ،ناسپاسدی و ناامیددی و
کمترین مورد دروغ و پنهانکاری بوده است.
جدول  .3توزیع فراوانی واحدهای موردبررسی برحسب رذایل اخالق فردی
رذایل اخالق فردی

تعداد

درصد

درصد معتبر

معتبر

119

19/0

19/0

غفلت از خدا ،ناسپاسی و ناامیدی

20

1/0

1/0

غرور ،تکبر و خودخواهی

29

1/1

1/1

دروغ و پنهانکاری

0

2/4

2/4

جمع

117

277/7

277/7

از میان  117واحد کدگذاریشده به لحاظ رذایدل اخدالح فدردی بیشدترین نسدبت ،یعندی 1/0
درصد یا  20واحد به غفلت از خدا ،ناسپاسی و ناامیدی اختصداص داشدته و کمتدرین نسدبت ،یعندی
 2/4درصد یا  0واحد مختص دروغ و پنهانکاری بوده است .سایر نسبتها به گوینههای دیگر ایدن
توزیع اختصاص دارد.
ج) مضامین اخالق اجتماعی در سینمای دفاع مقدس

درباره مضامین اخالح اجتماعی در فیلمهای دفاع مقددس مدیتدوان گفدت کده از جمدع 117
واحد کدگذاریشده ،بیشترین نسبت یعنی  11/1درصد یا  219واحد به فضایل اختصداص داشدته و
کمترین نسبت ،یعنی  0/0درصد یا  91واحد مختص رذایل بوده است .ایدن یکدی از نقدام مابدت و
تأثیرگذار فیلم ها بر مخاطبان در راستای باال بردن فضایل اخالقی در جامعه محسدوب مدیشدود .در
جداول بعدی توزیع فراوانی هریک از فضایل و رذایل اخالح اجتماعی بررسی شدهاند.
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د مضامین فضایل اخالق اجتماعی در سینمای دفاع مقدس

فضایل اجتماعی که دربرگیرنده همه افراد جامعه است ،با احترام ،مهربانی وگشادهرویی افراد
تبیین میشود .جدول ( )4بیانگر سایر مضامین فضایل اخالح اجتمداعی در فدیلمهدای دفداع مقددس
است .یافتهها نشان میدهند بیشترین مورد ،نوعدوستی و ایاارگری و کمترین مورد امر به معروف و
نهی از منکر بوده است.
جدول  .4توزیع فراوانی واحدهای موردبررسی برحسب فضایل اخالق اجتماعی
فضایل اخالق اجتماعی

تعداد

درصد

درصد معتبر

معتبر

490

09/1

09/1

احترام ،مهربانی و گشادهرویی با مردم و خانواده

90

0/9

0/9

نیکی به پدرو مادر

29

1/1

1/1

صله رحم و کمک به خویشاوندان و همسایهها

94

1/0

1/0

بخشش ،سخاوتمندی ،خیرخواهی و کمک به نیازمندان

12

9/0

9/0

امر به معروف و نهی از منکر

9

7/1

7/1

سعه صدر ،از خودگذشتگی و ایاارگری

42

0/1

0/1

صداقت

1

7/0

7/0

جمع

117

277/7

277/7

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( )4باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشدده
به لحاظ فضایل اخالح اجتماعی بیشترین نسبت ،یعنی  0/1درصد یدا  42واحدد اختصداص بده سدعه
صدر ،از خودگذشتگی و ایاارگری داشته و کمترین نسبت ،یعنی  7/1درصد یا  9واحد نیو بده امدر
به معروف و نهی از منکر اختصاص داشته است .سدایر نسدبتهدا بده گویندههدای دیگدر ایدن توزیدع
اختصاص دارد.
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د مضامین رذایل اخالق اجتماعی در سینمای دفاع مقدس

در برابددر فضددایل اخالقددی ،مضددامین رذایددل اخددالح اجتمدداعی از درصددد بسددیار پددایینتددری
برخوردارند .جدول ( )1بیانگر این مطلب است .یافتهها نشان داد که بیشترین مورد ،ولم و خشونت
و کمترین مورد افشا کردن راز و آبروی کسی را بردن ،بوده است.
جدول  .5توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی برحسب رذایل اخالق اجتماعی
رذایل اخالق اجتماعی

تعداد

درصد

درصد معتبر

معتبر

111

19/0

19/0

ولم و خشونت

21

1/1

1/1

خیانت

9

7/1

7/1

ریا کاری

4

7/0

7/0

سوون ،قضاوت ،پیشداوری یا تهمت زدن

27

2/0

2/0

افشاکردن راز و بردن آبروی افراد

2

7/1

7/1

تمسخر

1

7/0

7/0

جمع

117

277/7

277/7

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( )1باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشدده
به لحاظ رذایل اخالح اجتماعی ،بیشترین نسبت یعنی  1/1درصد یا  21واحدد اختصداص بده ولدم و
خشونت داشته و کمترین نسبت یعنی  7/1درصد یا  2واحد به افشا کردن راز و بردن آبدروی افدراد
اختصاص داشته است .سایر نسبتها به گوینههای دیگر این توزیع اختصاص دارد.
د) مضامین اخالق حرفهای در سینمای دفاع مقدس

در اخالح حرفهای هم مدیتدوان فضدایل و رذایدل را تقسدیمبنددی کدرد .از جمدع  117واحدد
کدگذاری شده به لحاظ مضامین اخالح حرفهای بیشترین نسبت ،یعنی  91درصد یدا  197واحدد بده
فضایل اختصاص داشته و کمترین نسبت یعنی  22/4درصد یا  00واحد ،مختص رذایل بوده اسدت.
در جداول بعدی ،توزیع فراوانی هر یک از فضایل و رذایل اخالح حرفهای بررسی شدهاند.
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د فضایل اخالق حرفهای در سینمای دفاع مقدس

مسئولیت پذیری به عنوان یک امر مهم ،به ویژه در قالب اطاعدت از فرمانددهی و ایفدای نقدش
مسئول هر رزمنده درجبهه ،در فیلم های دفاع مقدس جایگاه مهمی دارد .یافتهها نشدان داد بیشدترین
مورد به خطر انداختن جان برای وطن (ایاارگری) و کمترین مورد شدهامت در رأی و آزاداندیشدی
بوده است.
جدول  .6توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی برحسب فضایل اخالق حرفهای
فضایل اخالق حرفهای

تعداد

درصد

درصد معتبر

مسئولیتپذیری

42

0/1

20/0

شرافت حرفهای

11

0/0

11/0

صبر و بردباری

20

1/0

0/7

شهامت در رأی و آزاداندیشی

21

1/7

1/1

شجاعت و ایاارگری

07

29/0

94/0

11

4/1

21/0

جمع

197

91/7

277/7

نامشخص

907

02/7

جمع

117

277/7

خوش خلقی ،خوشحال کردن دیگران
و گرهگشایی از کار مردم

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( ،)0باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشده
به لحاظ فضایل اخالح حرفدهای بیشدترین نسدبت ،یعندی  29/0درصدد یدا  07واحدد بده شدجاعت و
ایاارگری اختصاص داشته و کمترین نسبت ،یعنی  1درصد یا  21واحد مخدتص شدهامت در رأی و
آزاداندیشی بوده است .سایر نسبتها به گوینههای دیگر این توزیع اختصاص دارد .این امدر بیدانگر
روحیه شهادتطلبی در مضامین اخالقی سینمای دفاع مقدس است.
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د رذایل اخالق حرفهای در سینمای دفاع مقدس

هرچند رذایل اخالح حرفه ای به میوان بسیارکمتری در برابر فضایل در فیلمهای دفاع مقددس
به چشم می خورند ،اما همین مقدار میتواند امکان مقایسده را بدرای بیننددگان فدیلمهدا فدراهم کندد.
یافتددههددا نشددان داد کدده بیشددترین مددورد خشددونت ،بدددخلقی و ناسپاسددی و کمتددرین مددورد عدددم
مسئولیتپذیری بوده است.
جدول  .7توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی برحسب رذایل اخالق حرفهای
رذایل اخالق حرفهای

تعداد

درصد

درصد معتبر

معتبر

119

00/0

00/0

خشونت و بدخلقی ناسپاسی

20

1/0

1/0

عدم مسئولیتپذیری

0

2/1

2/1

دروغگویی و پنهانکاری

0

2/4

2/4

تکبر و بیهودهگویی

0

2/4

2/4

تجاوز و تعدی

21

1/7

1/7

سودجویی و منفعتطلبی

20

1/0

1/0

جمع

117

277/7

277/7

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( ،)0باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشده
به لحاظ رذایل اخالح حرفهای بیشترین نسبت ،یعنی  1/0درصد یا  20واحد به خشونت ،بدخلقی و
ناسپاسددی اختصدداص داشددته و کمتددرین نسددبت ،یعنددی  2/1درصددد یددا  0واحددد مخددتص بدده عدددم
مسئولیت پذیری (افرام و تفریط) بوده است .سایر نسبتها به گوینههای دیگر این توزیع اختصاص
دارد.
هد) مخاطبان مضامین اخالقی در سینمای دفاع مقدس

مخاطبشناسی فیلم ها بر اساس مضامین اخالقی از اهمیت زیادی برخدوردار اسدت؛ زیدرا هدر
فیلمی برای مخاطبان خاصی ساخته میشود .مخاطبدان فدیلمهدای دفداع مقددس عامده مدردم هسدتند.
جدول ( )0همین مطلب را بیان میکند.
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جدول  .8توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی برحسب نشانگاه (خطاب) مؤلفههای اخالقی
صحنههای فیلمهای دفاع مقدس
نشانگاه

تعداد

درصد

درصد معتبر

مسئوالن

241

11/9

11/9

عامه مردم

901

04/0

04/0

خانواده رزمندگان و جانبازان

40

0/0

0/0

سایر

29

1/1

1/1

جمع

117

277/7

277/7

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( ،)0باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشده
به لحاظ نشانگاه (خطاب) مؤلفههای اخالقی صحنههای فیلمهای دفاع مقدس بیشترین نسبت ،یعندی
 04/0درصد یا  901واحد به عامه مردم اختصداص داشدته و کمتدرین نسدبت ،یعندی  0/0درصدد یدا
 40واحد مختص خانواده رزمندگان و جانبازان بوده است .سایر نسبتها به گویندههدای دیگدر ایدن
توزیع اختصاص دارد .توجه کمتر به خانواده شهدا شاید به این دلیل است که آنها نیداز کمتدری بده
آموزش و یادگیری مقولههای فضایل اخالقی با مضمون دفاع مقدس دارند و در مقابل عموم مدردم
باید این فضایل را با دیدن فیلمها ،پیش رو داشته باشند و در خود نهادینه کنند.
و) جهتگیری اخالقی در سینمای دفاع مقدس

با بررسی جهت گیری مضامین اخالقی در فیلمهای دفاع مقدس مشاهده میشدودکه مضدامین
با جهتگیری مابت در رتبه اول قرار دارندد .بده ایدن معندا کده بیشدترین مدورد بده مضدامین اخالقدی
وکمترین مورد به مضامین غیراخالقی مربوم بوده است .همچنین نوع جهت گیری اخالقدی صدحنه
منفی ،بیشترین مورد به مضامین غیراخالقی و کمترین مورد بده مضدامین اخالقدی اختصداص داشدته
است.
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جدول  .1توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی برحسب نوع جهتگیری اخالقی صحنه
نوع جهتگیری اخالقی صحنه

تعداد

درصد

درصد معتبر

مابت

440

01/0

01/1

منفی

241

14/2

14/2

جمع

100

11/0

277/7

خنای

1

7/9

جمع

117

277/7

با توجه به توزیع فراوانی جدول ( )1باید اوهار داشت که از جمع  117واحد کدگذاریشدده
به لحاظ نوع جهتگیری اخالقی صحنه بیشترین نسبت ،یعندی  01/0درصدد یدا  440واحدد بده زیدر
مقوله مابت اختصاص داشته و کمترین نسبت ،یعنی  14/2درصد یا  241واحد مخدتص زیدر مقولده
منفی بوده است .توجه به بار مابت ،یعنی همان فضایل فردی ،اجتماعی و حرفدهای از اهدداف مهدم
فیلمهای دفاع مقدس است .فیلمهای دفاع مقدس بسیار اندک 7/9 ،درصد جهتگیری خنای را در
قالب مضامین اخالقی ارائه کردهاند.

نتیجهگیری
پس از انتخاب هدفمند دوازده فیلم شاخص سدینمای دفداع مقددس و تحلیدل محتدوای کمدی
 117واحد تحلیل صحنه ،تحلیل محتوای مضامین اخالقی در فیلمهای دفاع مقدس نشان داد کده در
مقوله مضمون فیلم ها بیشترین توجه به فیلمهای منتقد جندگ وکمتدرین توجده بده سدینمای کمددی
جنگی بوده است .مضامین اخالقی فیلمها بیشتر بر اخالح حرفه ای ،مانندد ایادارگری متمرکدو بدوده
است و اخالح اجتماعی و فردی در رتبه کمتری قرار دارند .در فدیلمهدا بده فضدایل اخالقدی ،مانندد
نوعدوستی بسیار بیشتر از رذایل ف ردی ،مانند بدخلقی و ناسپاسی توجه شده است .به لحداظ فضدایل
اخالح اجتماعی بیشترین نسبت را نوعدوسدتی و ایادارگری بده خدود اختصداص دادهاندد و کمتدرین
نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد .بده لحداظ رذایدل اخدالح اجتمداعی بیشدترین
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نسبت ،پرداختن به ولم و خشونت است وکمترین نسبت ،به افشدا کدردن راز و بدردن آبدروی افدراد
اختصاص دارد .جهت گیری مضامین اخالقی هم نشاندهنده آن است که از نظر ندوع جهدتگیدری
اخالقی صحنه مابت ،بیشترین مورد بده مضدامین اخالقدی وکمتدرین مدورد بده مضدامین غیراخالقدی
مربوم بوده است .همچندین ندوع جهدت گیدری اخالقدی صدحنه منفدی ،بیشدترین مدورد بده مضدامین
غیراخالقی و کمترین مورد به مضامین اخالقی اختصاص داشته است.
پیشنهادها
د در فیلم های سینمای دفاع مقدس به مضامین اخالح اجتماعی ،مانند سعه صددر و بردبداری بیشدتر
پرداخته شود ،زیرا برخی از این مضامین بسیار میان رزمنددگان وجدود داشدته اسدت ،امدا جدای
خالی آنها در فیلمها احساس میشود.
د پیشنهاد می شود که کارگردانان سازنده فیلم های دفاع مقدس به خانواده شهدا و ایاارگران نگداه
ویژهای داشته باشند.
د این پژوهش از اولین مطالعاتی است که به طور خاص به موضوع مضدامین اخالقدی در سدینمای
دفاع مقدس پرداخته و طبیعتاً در گام های ابتدایی ورود به یک موضوع تازه ،نگاهی همده جانبده
و کلی نگر به آن داشته است .به همین دلیل ،پیشنهاد میشود به جای بررسی کلی ابعاد اخالقی،
به هر بعد اخالقی به صورت جداگانه پرداخته شود.
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