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  چكيده
 قلمـداد  ياجتمـاع  يها ارزش جزء ما ياسالم ةجامع در مقدس دفاع يها ارزش

 حفـظ  دغدغة نكيا و اند دهيرس يمردمي ـ  مل يها ارزش سطح به كه شوند، يم
 و تيجـذاب  بـه  توجه با ها ارزش نيا. شود يم محسوب ياجتماع يا لهأمس آنها
 ةعرصـ  بـه  مناسـب  يقـالب  بـا  همـراه  نـو  ييفضا در توانند يم دارند كه يعمق

 يمحتـوا  ليتحل به حاضر نوشتار منظور نيهم به. شوند وارد يفرهنگ گفتمان
 1360-1386 ســال از مقــدس دفــاع ينمايســ يهــا لميفــ در ثــاريا يهــا جلــوه

 نيـ ا يزمـان  ةبـاز  يطـ  شـده  اكـران  بلند يينمايس لميف 166 انيم از. پردازد يم
 ليـ تحل كيـ تكن از اسـتفاده  بـا  و ديـ گرد انتخاب نمونه عنوان به لميف 62 ق،يتحق

 نيـ ا يطـ  در ثـار يا يهـا  جلـوه  راتييـ تغ يچگونگ و ظهور زانيم يكم يمحتوا
 يهـا  جلـوه  يفزونـ  از يحـاك  قيتحق يها افتهي. گرفت قرار ليتحل مورد ها سال
 يهـا  نـام  و زنانـه  ،يجمعـ  يها جلوه نسبت به ينيد يها نام و مردانه ،يانفراد

 ها كنش ةعمد ثارگرانه،يا يها كنش در. است ثارگريا كنشگران نيب در ينيرديغ
 در ثارگرانـه يا يهـا  كـنش . اسـت  بـوده  زيـ خطرخ منطقـه  در حـضور  جنس از
 جنـگ  دوران يهـا  لميفـ  نـسبت  بـه  يتاحدود جنگ از پس مقدس دفاع ينمايس
 از متفـاوت  يدودتاحـ  آن در ثارگرانهيا يها كنش ظهور و است داشته شيافزا
  .است بوده جنگ ةدور

  
  .محتوا ليتحل ثار،يا مقدس، دفاع ينمايس :ها  واژهكليد

                                                            
 نويسندة مسئول، مشهدي گروه علوم اجتماعي جهاد دانشگاه استاديار پژوهش ،يشناس جامعهي دكتر *

   مشهديدانشگاه گروه علوم اجتماعي جهادي پژوهش عضو ،ياجتماع علومي پژوهشگر ارشد يكارشناس **
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  بيان مسأله
 مهـم  يدادهايـ رو از جنـگ  .اسـت  نيزم در انسان هبوط همزاد ها، جنگ شيدايپ خيتار
 بعـضاً  و يجـد  راتييتغ دستخوش بشر خيتار طول در را جوامع يتمام كه است يبشر
 ،ينظـام  داديـ رو ك يـ  جنگ كه آنجا از. )4: 1379 سده، يبياد( است ودهنم كامل ينابود

 آن يفرهنگـ  داتيـ تول در شـود،  يمـ  محسوب جامعه ك ي در مهم ياجتماع و ياقتصاد
 داتيـ تول جملـه  از. گـذارد  يم ها انسان تيذهن در را خود ريثأت و ابدي يم بازتاب جامعه
 و هـا  ارزش باورها، انگرينما تواند يم كه است يهنر داتيتول جامعه، تيپراهم يفرهنگ

 زيـ ن آنها دهنده شكل سان نيهم به و مختلف امور به نسبت جامعه ك ي مردم يها دگاهيد
 جامعه آن يهنر داتيتول در ملت ك ييها جنگ كه داشت انتظار توان يم نيبنابرا. باشد

 طول در امر نيا البته كه شود گر جلوه ـ نمايس و تئاتر ،يقيموس ،ينقاش ات،يادب از اعمـ  
  .است داده نشان يملت هر يهنر و يادب آثار ريسا و ها حماسه در را خود خيتار

يي رخدادها مقابل در جامعه حفظ يبرا ينيع و يماد يآمادگ صرف گر،يد يسو از
 حـائز  آن بـا  مقابلـه  يبرا ها انسان يروح و يذهن يآمادگ بلكه ست،ين يكاف جنگ چون
ـ  مواقـع  در يخودگذشـتگ  از و ثـار يا يآمادگ يستيبا جامعه افراد. است تياهم  يبحران
 احيا كـردن و زنـده نگـاه         .باشند داشته را حوادث نيا گزند از جامعه تيكل حفظ يبرا

 بـر  ياجتمـاع  ديـ كأت و يادآور يـ  ازمنـد ين گـر، يد يهـا  ارزش ةهم همچون ثارياداشتن  
 انيـ م از. رديـ گ ينمـ  انجام جامعه در يارتباط يها رسانه اهتمام با جز امر نيا و آنهاست
 مخاطبـان  روان و اذهان بر كه يقدرتمند يرگذاريثأت ليدل به نمايس ،يارتباط يها رسانه
 از. دارد توسـعه  حـال  در و افتـه ي توسـعه  جوامـع  يتمـام  در ياريبس تياهم دارد، خود

 در ثـار يا فرهنـگ  جيترو در شوند، يم ساخته حوزه نيا در كه يينمايس يها لميف رو نيا
  .دندار ييسزا به نقش جامعه

 دفـاع  «اي» يليتحم جنگ «چون ينيعناو با است، داده رخ رانيا در كه يجنگ نيآخر
 ريسـا  همچـون  و باشـد  يمـ  جنگ نيا بودن يتدافع انگريب كه شود يم مشخص» مقدس
  .است داشته ظهور و بروز نمايس جمله از و مختلف يهنر آثار در ها جنگ

ان از حيث فروش، توجه منتقدان، توجه سياستگذاران و         سينماي دفاع مقدس در اير    
 همواره سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داده         ،هاي حمايتي آنان و كيفيت     سياست

 ثارگرانـه يا يهـا  كـنش  ازهـاي فراوانـي    در اين ميان جلـوه   . )419: 1380محمدي،  (است  
 ياريبس مقدس دفاع يها لميف در كه داشته وجود يليتحم جنگ يها جبهه در رزمندگان

 ياياح در تالش و ها ارزش نيا شناخت حاضر حال در و شده دهيكش ريتصو به آنها از
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 و ثاريا شاهد كه انقالب سوم و دوم نسل شتريب ييآشنا يبرا ژهيو هب نو ييها قالب در آن
  .دارد يفراوان تياهم ،ثاريا فرهنگ با اند، نبوده ثارگرانيا يگذشتگ جان از

 اسـت  مقدس دفاع يها لميف در ثاريا يها جلوه يبررس يپ در حاضر مقاله رو، نيا از
 در ثـار يا يمـضمون  ينمودها يژگيو و زانيم كه پرداخت خواهد نيا به راستا نيا در و
 تفاوت مقدس دفاع از پس و شيپ يها لميف نيب ايآ و است چگونه بحث مورد يها لميف

  ر؟يخ اي دارد وجود نهيزم نيا در يدار يمعن
  

  قيتحق االتؤس
  :داد خواهد پاسخ ريز االتؤس به حاضر مقاله ،ياصل لهأمس يراستا در

 )1386 تـا  1360 يها سال يط( مقدس دفاع ينمايس در زانيم چه به و چگونه ثاريا -
  است؟ شده گر جلوه

 تفاوت آن از پس و جنگ دوران در مقدس دفاع ينمايس در ثاريا شينما ةويش ايآ -
  است؟ تهداش يتوجه قابل

  
  يتجرب سوابق
 روانشناسي اجتماعي مـورد توجـه       ةعنوان يك كنش دگرخواهانه اگرچه در حوز       ايثار به 

شناسـي مـورد     ، اما در جامعـه    )354: 2003؛ هاميلتون،   153: 1963جينتيس و ديگران،    (بوده  
آرونفريـد،  (پذيري محدود شـده اسـت        توجه اندكي قرار گرفته و بيشتر به عرصه جامعه        

هـاي    پيـشتاز طـرح كـنش      )1954 و   1950(سـوروكين   . )898: 1976؛ راشتون،   103 :1970
ويژه پس از    با اين حال، به   . خواهانه بود، اما كارهاي او در اين زمينه تداوم نيافت          اجتماع

 كـه وضـعيتي   ) سـپتامبر 11نظير حمله تروريستي (حمالت تروريستي در كشورهاي غربي   
هـاي   هـاي دگرخواهانـه از جملـه كـنش         جه بـه كـنش    بحراني در جامعه ايجاد نمود، تو     

  .)37: 2003آزارو و ديگران، (شده است ايثارگرانه بيشتر 
 سينماي دفـاع    ةدر تحقيقات داخلي، به دليل اهميت دفاع مقدس، تحقيقاتي در حوز          

 از شـده  ارائـه  ريتـصو  يبررسـ  در )1390( يتـوكل  و انيـ ويگ.  است گرفتهمقدس انجام   
 ةدهـ  در كـه  اند داده نشان رياخ ةده سه يط مقدس دفاع ينمايس در آن تحول و دشمن

 شتريب ،80 دهه در و ياجتماع رمزگان از شتريب 70 دهه در ،يكالم رمزگان از شتريب ،60
 هـا  يعراقـ  ريتـصو  اول ةدهـ  در ق،يتحق نيا بنابر. است شده گرفته بهره يفن رمزگان از
 متجـاوز  و» شـرف  يب «،»خراب خانه «،»رحم يب« مثل يمشخصات با ييها انسان صورت به
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 بـا  چـاق  كـودن،  ييهـا  انـسان  صـورت  بـه  هـا  يعراق دوم دهه در كه يدرحال است؛ بوده
 ريتـصو  نيـ ا دهـه،  نيسـوم  در و انـد  شده داده نشان زمخت يصدا و كلفت يها ليسب

ـ  كـه  برادر و مسلمان يها انسان با و شده متحول  روبـرو  انـد،  شـده  جنـگ  وارد زور هب
 ايـ ك يحـاتم  ميابراه يها لميف در تيهو يريگ شكل ليتحل به )1384( ديپورسع .ميشو يم

 ييهـا  صـحنه  كه ييها لميف در چه ايك يحاتم كه دهد يم نشان مقاله نيا در او. است پرداخته
 از پس جنگ يها انسان به كه ييها لميف در چه و كند يم ميترس را مقدس دفاع دوران از

 بـه  دادن شـكل  يبرا يتالش واقع در را افراد ثارگرانهيا يها كنش پردازد، يم جنگ دوران
 و يرانيا نيب نه تضاد ايك يحاتم يها لميف در است معتقد نوبسنده. داند يم يمتعال تيهو
 در )1385( يقهـ  يمرتـضو . است انسان يمتعال روح و يخاك تن نيب تضاد بلكه يعراق
 تـا  1360 يهـا  سـال  يط مقدس اعدف ينمايس يها لميف در خشونت و صلح ميمفاه يبررس

 .هـستند  صلح غمبلّهاي دفاع مقدس      از فيلم  يشمار انگشت تعداد كه است داده نشان 1385
 .اند گرايي تحليل كرده مقدس را از حيث مصرف     نيز سينماي دفاع   )1391(سلطاني و بيچرانلو  

 يبررسـ  دمـور ... و كتـاب  روزنامـه،  همچون مكتوب اسناد در ثاريا موضوع حال، نيا با
 بهـشت يارد يسراسـر  يهـا  روزنامه در شهادت و ثاريا ميمفاه كه چنان. است گرفته قرار
 و )1386 زاده، اعظـم ( 70 و   60هـاي     دهه هنرمندان پوستر در ،)1385 ،يميكر( 1385 سال
  .است گرفتهقرار محققان مطالعه مورد )1377 آرمند،(ها دانشگاه يدرس كتب و ها برنامه در
  

  يفهومم چهارچوب
  ثارگرانهيا كنش فيتعر

در تعريف كالسيك وبر كنش آن رفتار انساني است كه داراي معناي ذهني خاصي باشد               
آن ديگري را مـورد     دادن  و كنش اجتماعي نوعي خاصي از كنش است كه فرد در انجام             

كـنش   (دومفـرد  و پاسـخ    ) كـنش اقـدام   ( اول    فرد كنش ةدر نتيج . دهد مالحظه قرار مي  
 براسـاس  هـا،   تعامـل  .)3: 1374 وبـر، ( گيـرد  شكل مي  تعامل يا كنش متقابل      ، يك )پاسخ
 كنـد،  يم افتيدر مقابل طرف از كه يپاداش و كنشگر يبرا كنش انجام ةنيهز نيب توازن

 دسـته  دو بـه  را تعامـل  توان يم نيچن هم. شوند يم ميتقس نامتقارن و متقارن دسته دو به
 صـورت  يبنـد  دسـته  دو بيـ ترك از جـه ينت در و دكر ميتقس) يابراز (ياظهار و يابزار
  :داد زيتم هم از يليتحل لحاظ از را تعامل نوع چهار گرفته
  متقارن گرم تعامل -3       متقارن سرد تعامل -1
  .)125: 1375 ،يچلب ()1(نامتقارن گرم تعامل -4      نامتقارن سرد تعامل -2



  هاي ايثار در سينماي دفاع مقدس تحليل محتواي جلوه

  51

 محـسوب  نامتقـارن  گـرم  تعـامالت  جـزو  ثارگرانهيا كنش ،يبند ميتقس نيا منظر از
 هدف كي به لين يبرا يابزار عنوان به را خود كنش ثارگريا اوالً تعامل، نيا در. شود يم

 ورزد يمـ  مبادرت كنش نيا به خود احساسات يختگيانگ بر يرو از بلكه كند ينم يتلق
 اشپـاد  كه كند يم پرداخت يا نهيهز خود كنش با ثارگريا ،اًيثان). ياظهار ا ي گرم تعامل(

 نوع ثاريا رو، از اين ). نامتقارن تعامل (ابدي ينم ثاريا كننده افتيدر يسو از را آن درخور
  .رود يم شمار به نامتقارن گرم تعامل ا يكنش از يخاص

اي از رفتار دگرخواهانه بـه      شناسي اجتماعي، گونه   شناسي و روان   ايثار از منظر جامعه   
 دسته رفتارهاي معطوف به ديگران اشـاره دارد          كه به آن   )37: 2003آزارو،  (رود   شمار مي 

با اين حـال، در يـك       . )17: 2002سوبر،  (كه در آن فرد خواستار خير براي ديگري است          
 نظـر  در» كـردن  كمـك  «از يخاصـ  نـوع  را آن تـوان  يمتر از مفهوم ايثار،    بررسي جزئي 

 به دخو اوج در زين بخشش و دشو  مي بخشش به منجر خود خاص حالت در كه گرفت
  ثاريا كنش كي يزمان گفت توان يم از اين ديدگاه  . )43: 1371 ،ينراق( شود يم مبدل ثاريا

  :باشد ريز اتيخصوص يدارا كه شود يم قلمداد
 فـرد  يبرا كنش نهيهز چه هر و باشد؛ داشته نهيهز او يبرا كه دهد انجام يكنش -1

  .شود يم يتلق تر ارزش با او ثاريا باشد، شتريب
  .كند يم افتيدر ثاريا ةرنديگ از آن قبال در كه باشد يپاداش از شيب فرد كنش نهيهز -2
  .دهد انجام» داوطلبانه «را كنش نيا ثارگريا -3
  .باشد آن خواهان ثار،يا ةكنند افتيدر -4
 ةنـ يهز به ياجتماع لحاظ به كننده افتيدر يبرا كنش انجام از حاصل ةبالقو نفع -5

  ).باشد شتريب ا ييمساو يعني (ارزديب كننده اقدام يسو از شده پرداخت
 بـه . باشـد  آن خواهان ا ي باشد داشته ازين خود كنش از حاصل منافع به خود فرد -6

  .كند يم يپوش چشم يگريد نفع به خود ازين ا يخواست از فرد گر،يد عبارت
 د،ده نجات شدن غرق از را يگريد تا زند يم ايدر به را خود كه يفرد مثال عنوان به
  :كه شود يم دهينام  ـ»كمك «نه و ـ» ثاريا «او كار يزمان

 او يبرا عمل جهينت در و باشد داشته وجود شدن غرق» سكير «ا ي خطر او يبرا -1
 يا صـدمه  و بيآسـ  خطر ا ي باشد يماهر قيغر نجات او اگر نيبنابرا. باشد داشته نهيهز
  .شود يم دهخوان كمك بلكه ثاريانه  او عمل نباشد، متصور او يبرا

 متـصور ...) و پول يزياد مبلغ افتيدر مثل(يتوجه قابل منفعت ،كنش نيا يبرا -2
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 يمنفعت  افتيدر اي مطلوب ياجتماع تيموقع كي به دنيبخاطررس را كار نيا اگر پس. نباشد
  .شود دهينام» متهورانه «عمل ممكن است بلكه شود، ينم دهينام ثاريا دهد، انجام خاص
. باشـد  نكرده مجبور ا ي ظفؤم كار نيا به را او يكس و باشد» طلبانهداو «او عمل -3
  .است» فهيوظ انجام «اي» يمزدور «او عمل صورت نيا ريغ در

 فرد خود اگر يعني. است شدن داده نجات ازمندين شدن، غرق حال در فرد نجايا در -4
  .شود ينم دهينام ثاريا او عمل اندازد،يب آب به او نجات يبرا را خود يگريد و باشد، بلد شنا

 حفـظ  يبرا جامعه، فرد ك ي جان دادن دست از سكير ةنيهز ياجتماع لحاظ به -5
  )2(.ارزد يم جامعه از يگريد فرد جان

 بدهد يگريد به پول يمبلغ فرد اگر پس. استنيازمند يا خواهانِ جانِ خود       فرد -6
  .شود ينم دهينام ثاريا او عمل باشد، نداشته ازين آن به خود كه

 ،ستا ثاريا مفهوم كننده محدود و كننده فيتعر كه نيا بر عالوه شده مشخص موارد
  :نمود انيب را ريز يها گزاره توان يم رابطه نيا در. كند يم مشخص زين را ثاريا شدت
 بـر . شـود  يمـ  يتلق تر ارزش با او ثاريا باشد، شتريب فرد يبرا كنش ةنيهز چه هر -1

  .است مال ثاريا از» تر ثارگرانهيا «جان، ثاريا اساس نيا
 شتريـ ب او، كـنش  از حاصـل  منـافع  به» ثارگريا «فرد ازين ايخواست   زانيم هرچه -2
 يا گرسـنه  فرد اساس نيا بر. شود يم يتلق تر ثارگرانهيا او عمل ا ي تر ارزش با ثاريا باشد،

 و (بخشد يم را خود يغذا يقحط در كه رگرسنهيغ فرد از بخشد، يم را خود يغذا كه
 يتـر  ثارگرانهيا عمل ،)خرد يم جان به را فردا يگرسنگ احتمال و كند يم سكير درواقع
  .دهد يم انجام
 فـرد  كـنش  باشـد،  داشـته  فـرد  يتقاضـا  بـا  يتر ميمستق رابطه فرد كنش چه هر -3

 فرد به ثاريا از است تر ثارگرانهيا يقحط در گرسنه فرد به ثاريا. شود يم يتلق تر ثارگرانهيا
  ).فردا يگرسنگ احتمال با (ريس

. شـود  يم محسوب تر ثارگرانهيا فرد كنش باشد، دورتر فرد از رندهيگ فرد چه هر -4
 همـان  تـا  شود يم محسوب ثارگرانهيا كمتر پسرش يبرا يفرد ثارگرانهيا كنش نيبنابرا
  .هيهمسا پسر يبرا كنش

 ثاريا كننده افتيدر رابطه و) دريگ يم قرار ثاريا مورد آنچه (ثاريا منبع چه هر نيبنابرا
 ثـار يا رابطـه  شـدت  ريـ ز نمودار در. شود يم افزوده ثاريا شدت بر ابدي فاصله ثارگريا با

  .است شده داده نشان ثاريا منبع نوع و ثارگريا با رابطه برحسب
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  ثارگرانهيا كنش ابعاد
  :گرفت رنظ در بعد چهار ثارگرانهيا كنش يبرا توان يم شده ارائه فيتعرراساس ب

  .دهد يم انجام را ثارگرانهيا كنش كه ثارگر؛يا -1
  .شود يم منتفع ثارگرانهيا كنش از كه رنده؛يثارگيا -2
 نفع به را آن بر خود كنترل خود كنش يط در ثارگريا كه است يزيچ ثار؛يا منبع -3

  .دهد يم دست از يكل ا ييجزئ طور به رندهيثارگيا
 دسـت  بـه  ثـارگر يا كـنش  ةجينت در رندهيثارگيا كه است يزيچ آن ؛يافتيدر منبع -4

  .آورد يم

   ثاريا كنش نديفرآ :1شمارة  شكل

 يبررسـ  مـورد  آن ابعاد از كي هر براساس را ثارگرانهيا كنش توان يم اساس، نيا بر
  .داد قرار
  ثاريا منبع نوع براساس ثاريا يبند ميتقس )الف

 كـه  را يمنـابع  كنترل افراد تعامل ك ي در كنش، از )1377( نكلم يمفهوم طرح براساس
 آن بـر  كنـشگر  كـه  يمنبعـ  نيتر عام و نياول. كنند يم واگذار يگريد به دارند ارياخت در

 منبع يزندگ زمان. است زمان در بودن ةويش ا ي بودن دارد، ارياخت در را آن ا ي دارد كنترل
 ايـ  و كنـد  واگـذار  يگريد به را آن از يخشب اي همه تواند يم فرد كي كه است يا هياول
 هموطنانش، نجات يبرا يفرد كه يهنگام. به خطر بيندازد   يگريد خاطر به را آن نكهيا

 بـه  لحظـه  آن از خود يزندگ تمام كنترل از ة خود اراد به افكند، يم نيم يرو بر را خود
 شـود  يمـ  بورمج كه دهد يم انجام يكنش يگريد خاطر به كه يفرد. پوشد يم چشم بعد

 بـه  را خـود  يزنـدگ  از يبخـش  كنتـرل  قتيحق در بگذارند، زندان در را خود عمربقية  
 يهـا  هيسـرما  بـر  كنترل ،يزندگ زمان با همراه ها انسان عمدتاً اما. دهد يم انتقال يگريد

مكـن  م هـا  هيسـرما  نيا. گذارند يم اشتراك به اي و دهند يم انتقال يگريد به زين را خود
 كلمن، ؛133: 1385 و،يبورد( باشد ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد و يماد نوع سه از است
 نجـا يا در را آن كه است مالحظه قابل زين هيسرما از يچهارم نوع عالوه به ،)464: 1377
 در كـه  است ييها ييتوانا و ها تيقابل ،يستيز ةيسرما از منظور. مينام يم يستيز ةيسرما
 يگـر يد بـه  را آن كنترل تواند يم فرد و رديگ يم شكل يو در فرد يستيز تكامل انيجر
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 بدن از يبخش كار، يروين ،يعضالن يانرژ مانند بگذارد؛ اشتراك به يو با اي دهد انتقال
 باشد كاملممكن است    ها هيسرما و منابع بر كنترل يواگذار. خود يجهان نيا يزندگ اي

استفادة خود   نيع در كه يطور به د،شو گذارده اشتراك به اي و شود يم دهينام انتقال كه
  .دوش ميسه آن از استفاده در هم يگريدفرد، 

  
  ثاريا ةرنديگ با ثارگريا ةرابط برحسب ثاريا انواع )ب

 بـه  نـسبت  آنهـا  يرفتار يريگ جهت و انسانها متقابل يوابستگ و ارتباط ،ياجتماع ةرابط
 ريمـس  ك يـ  در همـواره  اهـ  انسان روابط ،ياجتماع يها گروه گسترش با؛  است گريكدي

 ليتبـد  يدشـمن  بـه  يحت گاه و خارج متقابل كمك و ييهمسو حالت از و بود نخواهد
 روابط است ممكن گاه. ستندين ريمس ك ي در و همسو همواره روابط مبنا نيا بر. دشو  يم
 .باشـد  دوسـتانه  ا يـ  خـصمانه  اريبـس  ها انسان از گروه دو نيب ا ي و انسان چند ا ي دو نيب
 بـه  نـسبت  افـراد  يكينزد و يدور احساس روابط شدت از منظور. )74: 1378 ر،پو عيرف(

 و نگريلـو  مدل. است افراد نيب روابط در يقو ونديپ احساس اي) يذهن احساس كه (هم
ـ  ،روابـط  يتمـام  كه است يمبتن فرض نيا بر زين )1927( اسنوك  ينظـر  يانتهـا  دو نيب
 .كننـد  يمـ  رييتغ نيطرف يكسان ي ا ي كامل ابلتق تا تماس گونه چيه از يعن ي نداشتن، رابطه
  :ساخت مشخص را مرحله چند توان يم وستاريپ نيا طول در

  صفر حد در تماس) الف
 بـدون  اسـت،  آگـاه  يگـر يد از نيطـرف  از يكي فقط آن در كه كجانبه؛ي يآگاه) ب

  .يواقع تعامل
  .است يرشخصيغ و يسطح تعامل شامل كه ؛يسطح تماس) ج
 دهـد  يمـ  رخ قيـ عم و يواقعـ  نـسبتاً  يتعـامل  كـه  دهـد  يمـ  رخ ينزما كه تقابل؛) د

  .)269: 1373 فرگاس، يپ(
  

  قيتحق روش
 دفـاع  يينمايسـ  آثـار  قيـ تحق نيـ ا در. اسـت  شده انجام ياسناد روش به حاضر قيتحق

 با كه است، شده دهيبرگز قيتحق مستندات عنوان به 1386 تا 1360 يها سال يط مقدس
 نيـ ا در قيـ تحق يواحدها. است گرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد محتوا ليتحل كيتكن

  :از عبارتند مطالعه
  .است مقدس دفاع حوزه در بلند يينمايس لميف كي يريگ نمونه واحد -1
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 بردارنده در كه آن ريغ و نما حالت، گفتار، كنش، هر يكدگذار واحد ايثبت واحد -2
  .باشد ثاريا از يا جلوه

 و ثـار يا از خـاص  يا جلـوه  حـداقل  اسـت  مكـن م يا هنـ يزم واحد اي متن واحد -3
  .باشد ثاريا از يا جلوه صيتشخ يبرا لميف كل مضمون حداكثر

  .است مقدس دفاع ينمايس در ثاريا ةجلو از مؤلفه كي حاضر قيدرتحق ليتحل واحد -4
  

  قيتحق يرهايمتغ يبند مقوله و يساز ياتيعمل
 كنتـرل  تحـت  ةيسـرما  ا ي منبع كنترل حق كنشگر ك ي آن در كه است يكنش :ثاريا كنش
. كنـد  يم واگذار يگريد به آن، به خود توجه قابل يتقاضا اي يازمندين نيع در را، خود
 رخ گريد يفرد جهت در ثارگريا توسط كه يا ثارگرانهيا يها كنش انواع پژوهش نيا در
  :است شده يبند طبقه ريز صورت به يياستقرا نديفرآ ك يدر دهد يم

 كـه  ابدي يم حضور يمكان در داوطلبانه فرد كه يزمان: زيخطرخ ةمنطق رد حضور -1
 ا ي ابد ي حضور دشمن كنترل تحت ةمنطق در فرد كه يزمان (باالست دنيد بيآس سكير
  ).بپردازد نيم دانيم يپاكساز به

 اسـت  زيخطرخ مكان در حضور از يخاص نوع: يرانسانيغ خطر سكير رفتنيپذ -1-1
 دنيكش رونيب به اقدام ثارگريا نكهيا رينظ. است باال منتظرهريغ حوادث بروز امكان آن در كه
  .دارد وجود آن ختنير فرو امكان لحظه هر كه كند يمي ساختمان آوار ريز ازي گريد

 از دشـمن  دانـد  يم كه يدرحال ثارگريا كه يزمان): مسلط (تر يقو دشمن با مبارزه -2
 مبـارزه  به يگريد حفظ منظور به است، يجد اوديدن   بيآس احتمال و است تر يقو او
  .پردازد يم دشمن با

ي گريد از دفاع اي دشمن با مبارزه منظور به ثارگريا: دشمن با ميمستق ةمواجه -1-2
 خارج سنگر از كه نيا مثل دهد؛ يم قرار مسلح دشمن ميمستق بيآس معرض در را خود

  .پردازد يم دشمن با جنگ به رو در رو و شود يم
 و نمـوده  مقاومـت  دشـمن  خواسـت  مقابـل  در ثارگريا: شكنجه اي هيتنب رشيپذ -3
  .كند محافظت يگريد از تا كند يم تحمل را دشمن شكنجه و شتم و ضرب
 بـه  علـم  بـا  را يعملـ  ،يگـر يد به كمك منظور به فرد: هيتنب سكير رفتنيپذ -1-3

  .دهد يم انجام دارد، همراه را برتري قدرتي سو از شدن هيتنب احتمال كه نيا
 يحتمـ  مـرگ  او ثارگرانهيا عمل كه نيا از يآگاه با ثارگريا: طلبانه شهادت اقدام -4

  .ورزد يم مبادرت آن انجام به دارد، دنبال به را يو
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 امـر  ا ي ازين از يگريد خاطر به ثارگريا :خود تيمطلوب ا ي حتاجيما از يپوش چشم -5
 خـود  كـه  يدرحال) ماسك رينظ دخو جان حفظ لهيوس و لباس غذا، مانند (خود مطلوب

  .كند يم نظر صرف دارد، ازين بدان
 ايـ  فـه يوظ كـه  نيـ ا وجود با ثارگريا: تيمامور اي فهيوظ از شيب يتيفعال انجام -1-5

 بـه  كمـك  يبـرا  را خـود  آزاد ايـ  فراغـت  وقـت  اما است، داده انجام را خود تيمورأم
 ازي  پرستار به خودي  كار تساعا از شيب كهي  پرستار مانند دهد؛ يم اختصاصي  گريد

  .پردازد يم نامجروح
 ا ي جان حفظ يبرا يمحدود مجال يدارا فرد كه يطيشرا در: گرفتن گردن وبال -6
 كـه  يزمـان  ماننـد . كنـد  يمـ  ميتقـس  يگريد با را مجال نيا است، خود ارزشمند هيسرما

 بـر  را او و كنـد  ينمـ  تـرك  را خـود  مجروح همرزم فرد اما دارد، وجود بمباران احتمال
  .كند يم حمل خود دوش

 يگريد به يجزئ اي يكل صورت به را آن كنترل ثارگريا كه است يزيچ آن :رثايا منبع
  :شود يم ريز انواع شامل حاضر ةمقال در ثاريا منبع .كند يم واگذار) رندهيثارگيا(

  .دهد يم دست از را خود جان ثارگرانهيا كنش ك ييط فرد كه يزمان: جان -1
  .اندازد يم خطر به را خود جان ثارگرانهيا كنش كي يط فرد كه يزمان: جان كسير -2
 مجـروح  ريـ نظي ـ  جسم بيآس از ينوع فرد كه يزمان): يجسم (بيآس رشيپذ -3
  .خرد يم جان به يگريد حفظ يبرا را  ـصدمهيا  شدن
 را خـود  اعتبـار  و آبـرو  همچـون  يمنـابع  از يبخـش  اي تمام فرد: يرماديغ منابع -4

  .دهد يم دست از يگريد خاطر به اوطلبانهد
 خـود  كنتـرل  تحـت  يماد يها هيسرما و اءياش فرد منبع، نوع نيا در: يماد منابع -5

  .گذارد يم اشتراك به او با اي دهد يم انتقال يگريد به را ياقتصاد هيسرما و اموال رينظ
 نيـ ا در )3(.كنـد  يمـ  افـت يدر ثـارگر يا از رندهيگ ثاريا كه است يمنبع :يافتيدر منبع

  :اند شده يبند طبقه ريز انواع به يافتيدر منابع مقاله
  .ابدي يم ييرها ينابود خطر از فرد جان: جان نجات -1
 بـه  كـردن  كمـك  شـكل  بـه  ثارگرانـه يا عمل جهينت شكل نيا در: كمك افتيدر -2

  .ابدي يم تحقق رندهيثارگيا
 غـذا،  لبـاس،  مانند خود ازين به رندهيثارگيا شكل نيا در: حتاجيما به يابيدست -1-2
  .است افته يدست... و پول
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 شـكنجه  از ثارگرانـه يا كنش با رندهيثارگيا: شكنجه افتنين تداوم اي نشدن شكنجه -3
  .است شده رها دشمن توسط اش شكنجه افتن يادامه ا يشدن
 اسـارت  در ماندن و دشمن بند از رندهيثارگيا شكل نيا در: اسارت از شدن آزاد -4

  .است افته يييهار
 نـابود  به منجر ثارگرانهيا كنش جهينت: دشمن ارزشمند هيسرما شدن نابود اي اخذ -5
ـ  از مانند (گردد يميا دستيابي به آن      دشمن ارزشمند هيسرما شدن  و مهمـات  بـردن  نيب
  ).دشمن زاتيتجه

  .است شده يمنته دشمن شدن نابود به ثارگرانهيا كنش حاصل: دشمن شدن نابود -1-5
 ايـ  هـا  هيسـرما  آوردن بدسـت  ثارگرانـه يا كـنش  حاصـل : دشمن هيسرما اخذ -2-5

 جان انداختن خطر به با يا رزمنده كه يزمان مانند است؛ شده دشمن از ياتيح اطالعات
  .ابد يدست دشمن اطالعات به تا كند، يم نفوذ دشمن مقر به خود
 ا يـ  ينيد يارزش ا ي و يمل ا ي يفرد هيسرما ثار،يا جهينت در: ارزش ا ي هيسرما حفظ -6

  .شود حفظ يمل
 ثـار يا يهـا  جلـوه  در :ثـار يا يهـا  جلـوه ) رندهيثارگيا ثارگر،يا(كنشگران يها يژگيو

 براسـاس  جملـه  از رنـد، يگ يمـ  قرار ليتحل مورد يمختلف يرهايمتغ حسب بر كنشگران
 ينيد براساس( كنشگر نام رنده،يثارگيا ا ي ثارگريا بودن يگروه ا ي يفرد كنشگر، تيجنس

 ينيد براساس زين و بودن ياكتساب اي يانتساب براساس( كنشگر لقب و ،)بودن ينيرديغ اي
  ).بودن ينيرديغ اي

  
  قيتحق نمونه و يآمار جامعه
 1386 سـال  تـا  1360 سال از كه است يبلند يينمايس يها لميف مقاله نيا يآمار جامعه

 كـه  آنجـا  از. انـد  شده اكران كشور ينماهايس در و ديتول مقدس دفاع ينمايس حوزه در
 بـا  نداشـت،  وجـود  آن يمتـول  يهـا  سازمان در مقدس دفاع يها لميف از يكامل فهرست
 از يفهرسـت  ق،يـ تحق يزمـان  ةباز در شده اكران يها لميف هيكل داستان ةديچك به مراجعه

 سـال  از مقـدس  دفـاع  يهـا  لميفـ  ،يبررس نيا براساس. شد هيته مقدس دفاع يها لميف
 بحـث  مـورد  يزمان بازه. ديگرد برآورد بلند يينمايس لميف 166 مجموعاً 1386 تا 1360

ـ  مطـابق  دوره هر از و )4(شد ميتقس ساله چهار دوره هفت به )1386 تا 1360(  حجـم  اب
  .است دهيگرد انتخاب يا طبقه يتصادف وهيش به نمونه خود، يآمار جامعه
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    ديتول سال يها دوره برحسب منتخب نمونه و شده ديتول يها لميف تعداد :1شمارة  جدول
 حجم نمونه ها تعدادفيلم دوره

1360-1363 24 8 

1364-1367 22 9 

1368-1371 29 11 

1372-1375 36 14 

1376-1379 27 9 

1380-1383 16 6 

1384-1386 12 5 

 62 166 كل بازه زماني

  
  قيتحق يها افتهي

  ها لميف كل در ثاريا يها جلوه يها يژگيو يبررس )الف
 62 در ثـار يا ةجلـو  291 مجمـوع  در كه داد نشان قيتحق نيا در ثاريا يها جلوه ليتحل 
 دسـته  سـه  در هـا  لميفـ  نيـ ا در ثـار يا يهـا  جلـوه  يهـا  يژگـ يو. دارد وجود نمونه لميف
  .گردد يم يمعرف ثاريا يها كنش و ثاريا منابع رندگان،يثارگيا و ثارگرانيا يها يژگيو
  رندگانيثارگيا و ثارگرانيا يها يژگيو - 1
 تيجنس  
 جلـوه  20 در و مرد كي ثارگريا) درصد 4/90 (ثاريا يها جلوه از مورد 263 در :ثارگريا
 يبيترك ثارگرانيا) درصد 7/2 (جلوه 8 در تنها. است بوده زن كي ثارگريا ،)درصد 9/6(
، ) نفـر  15(هاي آخرين مرحلـه       در فيلم  طوركلي تعداد كنشگران،    به .اند بوده مرد و زن از

بـيش از   )  نفر 13 (بازي بزرگان ،  پوتين،  هراس،  سجاده آتش ،  ) نفر 14 (مردي شبيه باران  
 ها تعداد كنشگران مرد بيش از ساير       به همين ترتيب در اين فيلم     . ها بوده است   ساير فيلم 

تـا  و )  نفر4 ( بزرگانبازيهاي  كه تعداد كنشگران زن در فيلم درحالي. ها بوده است  فيلم
، از كرخـه تـا رايـن      ،  نغمـه هـاي     البته در فيلم   )5(.بيشتر بوده است  )  نفر 3 (آخرين نفس 

، مـوج مـرده  ، گارد ويژه ،طبل بزرگ زيرپاي چپ ،  اي چشم شيشه ،  پرچمدار ،25ساعت  
هاي ايثارگرانـه ايفـاي      عنوان كنشگر كنش    تنها يك شخصيت، به    گيالنه و   3اچ  حمله به   
  .ه استنقش نمود
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 9/7 (مـورد  23 در مـرد،  ك يـ  رندهيثارگيا) درصد 9/63 (مورد 186 در :رندهيثارگيا
 و زن از متـشكل  گـروه  ك يـ  رندهيگ ثاريا) درصد 8/14 (مورد 43 در و زن كي) درصد
 رندهيگ ثاريا تيجنس ثاريا يها جلوه از) درصد 4/13 (مورد 39 در نيچن هم. اند بوده مرد

 زيـ ن است شده انجام ارزش كي يبرا ثاريا كه را يموارد مرق نيا است، نبوده مشخص
 آخـرين مرحلـه   هاي    همانند ايثارگران، تعداد ايثارگيرندگان مرد، در فيلم       .شود يم شامل

 13 (بـازي بزرگـان   ،  پـوتين ،  هراس،  سجاده آتش ،  ) نفر 14 (مردي شبيه باران  ،  ) نفر 15(
 4 (روز سومكه تعداد كنشگران زن در فيلم  ها بوده است، درحالي بيش از ساير فيلم) نفر
  .ها بوده است بيش از ساير فيلم)  نفر4 (اشك سرماو ) نفر

 بودن يگروه ا ييفرد  
 و است بوده نفر كي ثارگريا آن از درصد 8/69 ثار،يا ةجلو 291 مجموع از :ثارگريا
 عمـل  يگروهـ  شـكل  بـه  ثارگرانيا شده، داده شينما ثاريا يها جلوه از درصد 2/30 در

 بازي بزرگان  و   مردي شبيه باران  هاي    ايثارگرانه در فيلم   رديفهاي   كنش ميزان   .اند  نموده
در مقابل ميـزان گروهـي      . بيشتر بوده است  )  مورد 10 (هراس، و   ) مورد 12در هر فيلم    (

 6 (انفجار در اتاق عمل   ،  آخرين مرحله )  مورد 8 (هيواهاي ايثارگرانه در فيلم      بودن كنش 
  .ها بوده است  از ساير فيلمبيش) مورد
 و گـروه  كي يبرا ثاريا ثار،يا يها جلوه از) درصد 7/47 (مورد 139 در :رندهيثارگيا
 يبـرا  ثارگرانـه يا يها كنش از درصد 3/9 فرد، كي يبرا ثاريا) درصد 43 (جلوه125 در
، روز سوم هاي    بيش از همه، در فيلم     .است افته ي تحقق) يمل ا ي ينيد ارزش (ارزش كي

هاي ايثارگرانه براي گروهي از افراد صورت        كنش)  مورد 12 (پوتين و   مردي شبيه باران  
بيـشتر  )  مـورد  12 (سـجاده آتـش    و   آخرين مرحله هاي   كه در فيلم   درحالي. گرفته است 

 ميـدان مـين    از   عبـور تنها در فـيلم     . هاي ايثارگرانه براي يك فرد انجام شده است        كنش
  .را داشته است)  مورد6(ي يك ارزش بيشترين ميزان هاي ايثارگرانه برا تعداد كنش

 يسن رده  
) درصـد  7/66 (مـورد  194 يعنـ  ي ثـار يا يهـا  جلـوه  يتوجه قابل بخش در :ثارگريا

 مـورد  21 در انـسال، يم ثـارگر يا) درصـد  1/15 (مورد 44 در جوان، يسن رده از ثارگريا
 نيـ ا از. اند بوده نسالكه) درصد 1 (مورد 3 و نوجوان يسن رده از ثارگريا) درصد 2/7(
 جلوه 25 در. اند بوده مختلف يسن يها رده از يبيترك) درصد 4/1 (ثاريا جلوه 4 در انيم
هايي كـه در آن       ميزان كنش  .است نبوده مشخص ثارگريا يسن رده زين) درصد 6/8 (ثاريا
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 مـردي )  مورد13 (پوتين،  سجاده آتش هاي   ايثارگر از رده سني جوان بوده است در فيلم        
  .بيشتر بوده است)  مورد11 (آخرين شناساييو )  مورد12 (شبيه باران

 نبـوده  مـشخص  رنـده يگ ثـار يا يسـن  رده) درصد 6/41 (جلوه 121 در :رندهيثارگيا
 3/10 (مـورد  30 در جـوان،  يسن رده از رندهيثارگيا) درصد 8/38 (جلوه 113 در. است
 رندهيثارگيا) درصد 1 (جلوه 3 اتنه نوجوان،) درصد 8/5( جلوه 17 در انسال،يم) درصد
 بوده يگروه شكل به كه ثاريا يها جلوه از) درصد 4/2 (مورد 7 در. است بوده كهنسال

سـجاده  هـاي     همانند ايثارگران، در فيلم    .اند بوده مختلف يسن يها رده از رندگانيگ ثاريا
 تعداد ايثار )  مورد 10 (روز سوم  و   مردي شبيه باران  )  مورد 10 (پوتين،  ) مورد 13( آتش

  .گيرندگان جوان بيشتر بوده است
 نام  
 7/11 (جلـوه  34 در ،ينـ يد نام يدارا ثارگريا) درصد 2/52 (جلوه 152 در :ثارگريا

) درصـد  1/3 (يگروهـ  ثـار يا يها جلوه از مورد 9 در و بوده ينيرديغ نام يدارا) درصد
 نـام ) درصـد  33 (ثاريا جلوه 96 در. است شده دهيد ينيرديغ و ينيد يها نام از يبيترك
آخـرين  و  )  مورد 11 (بزرگان و پوتين  هاي بازي     در فيلم  .است نبوده مشخص ثارگرانيا

. انـد، بيـشتر بـوده اسـت        تعداد ايثارگراني كه داراي نـام دينـي بـوده         )  مورد 10 (مرحله
هاي  تعداد نام)  مورد5 (اشك سرماو  )  مورد 6 (مردي شبيه باران  هاي   كه در فيلم   درحالي

  .يني براي ايثارگر بيشتر بوده استغيرد
 مـشخص  رنـده يگ ثـار يا نـام  ها جلوه از) درصد 1/58 (يمين از شيب در :رندهيثارگيا
 43 در ،ينـ يد نام يدارا رندهيگ ثاريا) درصد 1/25 (جلوه 73 در حال نيا با. است نبوده
 ثـار يا نـام ) درصـد  1/2 (يگروهـ  ثاريا جلوه 6 در و ينيرديغ ينام) درصد 8/14 (مورد

 و  بـازي بزرگـان   هـاي     در فـيلم   .است بوده ينيرديغ و ينيد يها نام از يبيترك رندگانيگ
. اند، بيشتر بـوده اسـت      نيز تعداد ايثارگيرندگاني كه داراي نام ديني بوده       )  مورد 9 (پوتين

  .براي ايثارگيرندگان بيشتر بوده است) مورد9(هاي غيرديني   تعداد نامروز سومدر فيلم 
 لقب  
 8/3 (جلـوه 11 در. اند بوده لقب فاقد ثارگرانيا) درصد 5/93 (مورد 272 در :رگرثايا

 يدارا) درصـد  1/2 (جلـوه  6 در انـد،  بـوده  ينيد /يانتساب يلقب يدارا ثارگرانيا) درصد
  .اند داشته ينيد /ياكتساب يلقب) درصد7/0 (مورد 2 در و ينيرديغ /ياكتساب يلقب

 تنها و است نداشته يلقب رندهيگ ثاريا ثار،يا يها وهجل از درصد 6/98 در :رندهيثارگيا
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 جلـوه  2 در زيـ ن و ينـ يد /يانتساب لقب يدارا رندهيثارگيا) درصد 7/0 (ثاريا جلوه 2 در
  .ندا بوده ينيرديغ/ ياكتساب لقب يدارا) درصد 7/0(

 رندهيثارگيا و ثارگريا رابطه  
 آنهـا  بـا  ثارگريا كه فتهگر صورت يكسان يبرا) درصد 9/55( ثارهايا از يمين حدود

 رنـده يثارگيا بـا  ثـارگر يا درصـد  4/22 و است داشته يسطح ييآشنا و تماس كي صرفاً
 از يا كجانبـه ي يآگـاه  تنهـا  ثارگريا درصد 5/12 و .است داشته مانهيصم و يتقابل رابطه

 .اند نداشته گريكدي با يقبل رابطه چيه كنشگران درصد 1/9 در و است داشته رندهيثارگيا
تعداد ايثارهايي كه در آن رابطه تقابلي بين كنشگران جريان داشته )  مورد8 (مرزدر فيلم 

سـجاده  ،  آخرين شناسايي هاي   كه در فيلم   درحالي. ها بوده است   است، بيش از ساير فيلم    
ميزان روابط سطحي بين ايثارگر و ايثارگيرنده بيشتر مـشاهده          ) مورد 11 (هراس و   آتش

  .شده است
 بـوده  يخنث صورت به رندهيثارگيا با ثارگريا رابطه ثار،يا يها جلوه از رصدد 3/75 در
 بـه  رنـده يثارگيا و ثـارگر يا رابطه درصد 9/1 در و مانهيصم رابطه درصد 8/22 در. است
طور كه شدت رابطه تقابلي بيـشتر حـضور           همان مرز در فيلم    .است بوده خصمانه شكل

نوع رابطه خنثي بـين كنـشگران در        . تر ديده شد  داشته است، نوع رابطه صميمانه نيز بيش      
بـيش از   )  مورد 11در هر فيلم     (پوتين و   آخرين شناسايي ،  سجاده آتش ،  هراسهاي   فيلم

  .ها بوده است ساير فيلم
  ثارگرانهيا يها كنش نوع - 2
 منطقـه  در حـضور  نـوع  از) درصـد  8/36 (ثارگرانـه ياي  ها كنش سوم كي به كينزد
ي رانسانيغ خطر سكير رشيپذ نوع از درصد 2/5 انيم نيا از هالبت است؛ بوده زيخطرخ
 كـرده  مبارزه تريقو دشمن با ثارگريا ثارگرانه،ياي  ها كنش از درصد 2/30 در. است بوده

 از درصـد  3/11. اسـت  بوده دشمن با ميمستق مواجهه نوع از آن درصد 1/13 كه است،
 از آن درصـد  9/7 كـه  اسـت،  بوده شكنجه اي هيتنب رشيپذ شكل به ثارگرانهيا يها  كنش
 از ثـارگر يا كنش ثار،يا يها جلوه از درصد 6/9 در. است بوده هيتنب سكير رفتنيپذ نوع
 مطلـوب  امـر  اي ازين از ثارگريا درصد 2/8 در. است بوده يگريد گرفتن گردن وبال نوع
ي تيفعـال  ثـارگر يا آن درصـد  1/4 در كـه  است، نموده يپوش چشم يگريد خاطر به خود

 ثاريا يها جلوه از درصد 8/3 نيچن هم .است داده انجام خود تيمورأم ا ي فهيوظ از شيب
  .است بوده طلبانه شهادت اقدام شكل به
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  ثارياي ها جلوه كل در ثارگرانهياي ها كنشي فراوان :2شمارة  جدول
 

 يدرصدي فراوان مطلقي فراوان ثارگرانهيا كنش نوع

 8/36 107 زيحضور در منطقه خطرخ
 2/30 88 تر يمبارزه با دشمن قو

 3/11 33 ا شكنجهيه يرش تنبيپذ
 8/3 11 طلبانه اقدام شهادت

 2/8 24 ت خوديا مطلوبيحتاج ي از مايپوش چشم
 6/9 28 وبال گردن گرفتن

 100 291 جمع
  

  يافتيدر و ثاريا منابعي ها يژگيو - 3
 را خـود  جـان  دادن دسـت  از سكير ثارگريا) درصد 4/78 (ثاريا يها جلوه اكثر در

 از را خـود  جان ثارگريا ،ثارگرانهيا يها كنش از درصد 9/6 در كه يدرحال. است رفتهيپذ
در  ا يـ  و) درصـد  4/12 (بيآسـ  رشيپـذ  جـنس  از اي ثاريا منابع ريسا. است داده دست
  .است بوده) درصد 3/2 (يرماديغ و يماد منابع ،نادر يموارد

  
  ثارياي ها جلوه كل در ثاريا منبعي فراوان عيتوز :3شمارة  جدول

 
 يدرصدي فراوان مطلقي فراوان ثاريا منبع نوع

 4/78 228 جان دادن دست از سكير

 4/12 36 بيآس رشيپذ

 9/6 20 جان

 1 3 منبع غيرمادي

 3/1 4 ...)و لباس غذا،(يماد منبع

 100 291 جمع
  

 عمـدتاً  است، آورده دست به رثارگيا ثارگرانهيا كنش جهينت در رندهيثارگيا كهي  منابع
ـ  آن از پس). درصد 8/37 (است افتهي نجات يو جان  ارزشـمند  هيسـرما  همـه  از شيب

يي رها كمك، افتيدر چوني  گريد منابع). درصد 7/33 (است شده نابود اي اخذ دشمن
  .اند نموده افتيدر رندگانيثارگيا كه است بودهي گريدي مراتب در شكنجه رفع و اسارت از
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  رثاياي ها جلوه كل دري افتيدر منبعي فراوان عيتوز :4شمارة  جدول
  

 يدرصدي فراوان مطلقي فراوان يافتيدر منبع

 37/8 110 افتن جانينجات 

 13/4 39 افت كمكيدر

 2/1 6 رفع شكنجه

 5/8 17 رهايي از اسارت

 33/7 98 ه ارزشمند دشمنيا نابود شدن سرماياخذ 

 7/2 21 ا ارزشيه يحفظ سرما

 100 291 جمع

  
  آن از پس و جنگ دوران كيتفك به ثاريا يها جلوه يبررس )ب

 يها لميف در ثاريا جلوه 74 مجموع در كه است داده نشان قيتحق نمونه يها لميف يبررس
 45 از (جنـگ  از پـس  دوران يهـا  لميف در ثاريا جلوه 217 و) لميف 17 از (جنگ دوران

 بـه  بـوده  برابـر  باًيتقر لميف هر در ثارگرانهيا يها كنش نيانگيم. است داشته وجود) لميف
 پـس  دوران در و ثـار يا جلوه 4/4 لميف هر در متوسط طور به جنگ دوران در كه يطور
  .است درآمده شينما به ثاريا جلوه 8/4 لميف هر در جنگ از

  آن از پس و جنگ دوران كيتفك به كنشگران يها يژگيو - 1
 ثـار، يا يهـا  جلـوه  در ثـارگر يا بـودن  يگروه ا ي يدفر لحاظ به :ثارگريا يها يژگيو

 دوره دو هر در كه معنا نيبد ندارد، وجود آن از پس و جنگ دوره نيب يمعنادار تفاوت
 هـر  در ت،يجنس لحاظ به نيچن هم. اند شده داده شينما يفرد شكل به ثارگرانيا عمدتاً

 ينـسب  درصـد  حـال  نيـ ا با. است بوده زن ثارگريا از شيب مرد ثارگرانيا تعداد دوره دو
  .است داده نشان يتوجه قابل شيافزا جنگ از پس يها لميف ثاريا يها جلوه در زنان
 داشـته  يمعنـادار  تفاوت آن از پس و جنگ دوره يها لميف در ثارگريا يسن رده نيانگيم
ـ د يسن يها رده ريسا از شيب آن از پس و جنگ دوران در جوان ثارگرانيا اگرچه. است  دهي
 جنـگ  از پس دوره در و انساليم ثارگرانيا درصد جنگ دوران يها لميف در اما اند، شده

 پـس  ةدور يها لميف در ثارگرانيا نيانگيم طور به. اند داشته حضور شتريب جوانان و نوجوانان
 دو هر ثاريا يها جلوه در. اند داشته جنگ دوران ثارگرانيا به نسبت يكمتر سن جنگ از

  .اند داده اختصاص خود به را يشتريب زانيم ينيرديغ يخانوادگ يها نام و ينيد يها نام دوره
 دوران يهـا  لميفـ  در يگروهـ  رنـدگان يثارگيا ينسب درصد :رندهيثارگيا يها يژگيو
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 ثارگرانـه يا يهـا  كنش درصد 18 نيچن هم. است داشته را زانيم نيشتريب آن از پس و جنگ
 پـس  يها لميف در كه يدرحال است بوده ارزش كي يراستا در جنگ دوران يها لميف در
 مـرد  رنـدگان يثارگيا دوره دو هـر  در ت،يجنس لحاظ به. است بوده درصد 5/6 جنگ از
 داشـته  شيافـزا  جنـگ  از پس يها لميف در زن رندگانيثارگيا البته اند، بوده زنان از شيب

 نسبت البته. اند بوده جوان يسن رده از دوره دو هر در ثاريا كنندگان افتيدر عمده .است
  .است داشته شيافزا جنگ از پس يها لميف در رندهيثارگيا نقش در جوانان و نوجوانان
 دوران يهـا  لميفـ  در يتقابل رابطه و رابطه عدم :رندهيثارگيا و ثارگريا رابطه شدت

 يها لميف در كجانبه ي يآگاه ا ي يسطح روابط مقابل در. است داشته يشتريب زانيم جنگ
  .است بوده ترشيب جنگ از پس

 رنـده يثارگيا بـا  ثارگريا رابطه نوع دوره، دو هر در :رندهيثارگيا و ثارگريا رابطه نوع
 بـه  جنـگ  دوران در رنـده يثارگيا و ثـارگر يا انيـ م روابط. است بوده يخنث نوع از شتريب

 در يخنثـ  روابـط  كـه  يدرحـال  بـوده،  مانهيصم اي خصمانه شتريب آن از پس دوره نسبت
 يهـا  لميفـ  در رابطه نوع و شدت مجموع در. شود يم دهيد شتريب جنگ اندور يها لميف

  .است داشته يمعناردار تفاوت يآمار لحاظ به آن از پس و جنگ دوره
  

  آن از پس و جنگ دوران كيتفك به ثارگرانهيا يها كنش نوع) پ
 دشـمن  بـا  مبـارزه  نـوع  از جنـگ  دوران در ثارگرانـه يا يها كنش شتريب كه نيا رغم يعل
 بوده زيخطرخ منطقه در حضور نوع از شتريب جنگ از پس دوران در است، بوده تر يقو

 دوره دو هر در شكنجه اي هيتنب رشيپذ ثارگرانهيا كنش كنش، نوع دو نيا از پس. است
    .است بوده ثارگرانهيا يها كنش ريسا از شيب

  آن از پس و جنگ راندو كيتفك به ثارگرانهيا يها كنش نوعي فراوان عيتوز :5شمارة  جدول
 جنگ از پس درصد گجن دوران در درصد ثارگرانهيا كنش نوع

 3/43 6/17 زيخطرخ منطقه در حضور

 3/25 6/44 تر يقو دشمن با مبارزه

 1/10 9/14 شكنجه اي هيتنب رشيپذ

 1/4 7/2 طلبانه شهادت اقدام

 8/7 5/9 خود تيمطلوب اي حتاجيما ازي وش  چشم

 2/9 8/10 گرفتن گردن وبال

 100 100  جمع
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  جنگ از پس و جنگ دوران يها لميف در ثاريا منبعي ها يژگيو) ج
ي تـوجه  قابل زانيم دوره دو هر در ثاريا منابع ريسا به نسبت جان دادن دست از سكير

 را يشتريـ ب زانيم جنگ دوران در شده ديتول يها لميف ثاريا يها جلوه در كه است داشته
 دوره دو هـر  در آن از پـس . است داده اختصاص خود به جنگ از پس دوران نسبت به
  .اند كرده ثاريا يگريد يبرا به جان كردن فدا و بيآس رشيپذ با ثارگرانيا

  
  آن از پس و جنگ دوران كيتفك به ثاريا منبع نوعي فراوان عيتوز :6شمارة  جدول

  
  درصد پس از جنگ  درصد در دوران جنگ  نوع منبع ايثار

 9/77 7/97  ست دادن جانريسك از د

 5/11 9/14 پذيرش آسيب

 4/7 1/4 جان

 9/0 4/1 منبع غيرمادي

 8/1 0 ...)غذا، لباس و(منبع مادي

 100 100 جمع كل

  
  جنگ از پس و جنگ دوران يها لميف در يافتيدر منبعي ها يژگيو) د
 از اسـت  شـده  افـت يدر ثارگرانهيا عمل جهينت در كه يافتيدر منابع شتريب جنگ دوره در
 يافتيدر منابع اكثر كه يدرحال است، بوده دشمن ارزشمند هيسرما شدن نابود اي اخذ نوع
  .است بوده جان افتني نجات نوع از جنگ از پس دوران در شده ديتولي ها لميف در

  
  آن از پس و جنگ دوران كيتفك به يافتيدر منبع نوعي فراوان عيتوز :7شمارة  جدول

  
 گجن از پس درصد  نگج دوران در درصد يافتيدر منبع نوع

 41 4/28 افتن جانينجات 

 4/12 2/16 افت كمكيدر

 8/1 7/2 رفع شكنجه

 7/3 2/12 رهايي از اسارت

 7/32 5/36 ه ارزشمند دشمنيا نابود شدن سرماياخذ 

 3/8 1/4 ا ارزشيه يحفظ سرما

 100 100 كل جمع
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  يريگ جهينت و بحث
 يدفاع توان شيافزا منظور به جامعه ياجتماعـ   يفرهنگ شتال از يبخش جنگ ينمايس
 نمايسـ  نيا جنگ زمان در رو، نيا از. است متجاوز دشمن با مقابله يبرا كشور ينظام و

 در كه يدرحال. است متفاوت جنگ از پس ةدور در آن كاركرد با كه دارد يخاص كاركرد
 در حضور به آنان قيتشو امعه،ج مردم به يبخش هيروح منظور به نمايس نيا جنگ دوران

 از پـس  دوران در جنـگ  ينمايسـ  اسـت،  متجاوز دشمن از نفرت شيافزا و نبرد دانيم
 طرح دشمن، ياحتمال حمله يبرا يجهاد يها ارزش ياياح و حفظ كاركرد شتريب جنگ
 قرار استفاده مورد اند، نبوده آن شاهد كه ينسل يبرا جامعه نيا يمبارزات خيتار از يبخش

 و جنـگ  دوران در يعـام  يهـا  يژگـ يو نيچن از رانيا در مقدس دفاع ينمايس. رديگ يم
  .كند يم يرويپ آن از پس دوره
 ةدور در شـده  ديـ تول يها لميف تعداد كه نيا رغم يعل دهد، يم نشان قيتحقي  ها افتهي
 بـاز  است، برگرفته در را قيتحق نيا نمونه يها لميف از يمين از شيب باًيتقر جنگ از پس
 بـا  يكمـ  تفـاوت  جنـگ  دوره در شده ديتول يها لميف در ثاريا كنش حضور نيانگيم هم

 بـر  ديـ كأت و جنگ ةدور ةژيو طيشرا گفت توان يم البته. است داشته جنگ از پس دوره
 يهـا  كـنش  اكثـر  در است مشخص آنچه. است بوده موثر نهيزم نيا در يثارگريا اشاعه

 دشـمن  ينابود يبرا خود، يستيز هيسرما يعن ي خود، هيسرما نيتر مهم از فرد ثارگرانهيا
 هيسـرما  از فـرد  آن در كه ييها كنش نمود و است، گذاشته هيما يگريد دادن نجات ا ي و

 در ثارگرانـه يا يهـا  كـنش  عمـده . دارد يكمتـر  زانيم است گذشته خود يمعنو ا ي يماد
ـ  با ثارگريا كه است يا گونه به يجنگ طيشرا به توجه با جنگ دوره  از سكيـ ر رفتنيذپ
 كـنش  جـه ينت در و كنـد  يمـ  مبـارزه  مـسلط  و تـر  يقو يدشمن با خود، جان دادن دست

 يهـا  كـنش  غالـب  شكل كه يدرحال. شود يم ريتسخ ا ي و نابود دشمن هيسرما ثارگرانهيا
 دست از سكير رفتنيپذ با ثارگريا كه است يا گونه به جنگ از پس ةدور در ثارگرانهيا

. دهـد  يمـ  نجـات  را يگـر يد جـان  و ابدي يم حضور زيخطرخ يا منطقه در جانش دادن
 تيوضـع  بـا  همنـوا  يقرائتـ  بـا  جنـگ  خيتار يبازخوان با همراه كه جنگ از پس دوران
 بـه  نما،يسـ  نيـ ا در. است داشته خود ثاريا يها جلوه در يراتييتغ است، جامعه يامروز
. ميهست ثاريا يها جلوه در زنان حضور شيافزا شاهد جامعه، در زنان حضور تيتقو تبع

 ثـار يا يهـا  نقـش  در را جـوان  يسـن  يهـا  رده وزن ،يسن لحاظ به جامعه شدن تر جوان
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 عـدم  قطـب  دو بـر  يسـطح  و كمرنـگ  روابط فيط گر،يد يسو از. است داده شيافزا
 رابطـه  او بـا  كـه  يشخص يبرا ثارگريا نيبنابرا است، افته ي غلبه مانهيصم رابطه و رابطه
 ثـار يا دوره نيـ ا در نيچنـ  هم. است داده قرار يسخت و تعب در را ودخ نداشته يچندان
 نيـ ا در. اسـت  شـده  مشاهده ثاريا جلوه از يشتريب تعداد در عام ارزش كي حفظ يبرا

 تـوان  يمـ  و اسـت  شده ذكر رندگانيثارگيا و ثارگرانيا از يشتريب تعداد لقب و نام دوره
 مـشخص  ب،يـ ترت نيبـد . دارند يشتريب يفرد تشخص دوره نيا در كنشگران كه گفت

 نيتر يجزئ در را خود راتيثأت جنگ از پس و جنگ دوران ياجتماع يفضا كه شود يم
  .است گذاشته مقدس دفاع ينمايس در ثاريا يها جلوه سطوح
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  ها يادداشت
 تعامـل  يبرا را آن يچلب كه چنان. است شده گرفته كرده، اراده يچلب ظاهر به آنچه از اعم گرم مفهوم نجايا در -1

 اسـتفاده  گسـسته  و وسـته يپ تعامـل  از اعم را تعامل نوع نيا حاضر ليتحل كه يدرحال برده، كار به وستهيپ ياظهار
  .است نموده
 او بـه  است افتاده ايدر به كه را گريد فرد نهيس سنجاق مثالً تا اندازديب ايدر به را خود يفرد اگر رو، نيا از -2

 ممكن حال، نيا با. شود يم خوانده احمقانه ا ي يرعقالنيغ يكار بلكه شود، ينم دهينام ثاريا وا عمل نيا بازگرداند،
 مـثالً (» اجتماع يبرا رارزشمنديغ «فرد ك ي يزندگ حفظ يبرا را خود جان اجتماع، نظر از ارزشمند فرد ك ي است

 دهينام ثاريا فرد كار آن، ارزش و يسانان اتيح اصل به توجه با معموالً موارد نيا در. اندازديب خطر به) ولگرد كي
  .شود يم

 از را يگريد تا اندازد يم خطر به را خود جان يفرد كه نيا رينظ است؛ متفاوت ثاريا منبع از يافتيدر نبع م -3
  .است» يآزاد «يافتيدر منبع كه يدرحال است» جان «شده، ثاريا منبع كه مينيب يم حالت نيا در. برهاند اسارت
  .است بوده ساله سه آخر دوره ئاًاستثنا -4
 الزم به ذكر است در مواردي كه يك كنش ايثارگرانه در يك فيلم در چندين سكانس ادامـه يافتـه اسـت،              -5

  .شود، كه در طي يك فرايند صورت گرفته است عنوان يك كنش ايثارگرانه ثبت مي به
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  :ها پيوست
 هاي ايثارگرانه در هر فيلم  نوع كنش:1 شمارة جدول
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  1 آتش در خرمن 0 0 5 0 0 0 5
  2  ها اخراجي 1 3 0 3 2 5 14
  3  آخرين شناسايي 8 2 0 0 0 1 11
  4  آخرين مرحله 7 5 0 1 0 2 15
  5  از كرخه تا راين 0 0 0 0 1 0 1
  6  اشك سرما 0 0 0 0 5 0 5
  7  افق 2 2 0 0 0 0 4
  8  انفجار در اتاق عمل 7 0 0 0 1 0 8
  9  بازي بزرگان 7 1 1 0 0 2 13
  10  ها برزخي 0 7 0 0 0 0 7
  11  پايگاه جهنمي 0 1 1 0 1 1 4
  12  پرچمدار 1 0 0 0 0 0 1
  13  پرستار شب 2 0 0 0 1 0 3
  14  پرواز خاموش 1 0 0 0 1 0 2
  15  پالك 1 1 0 0 0 1 3
  16  پوتين 6 4 3 0 0 0 13
  17  تا آخرين نفس 2 0 0 0 0 5 7
  18  تونل 4 3 0 0 0 0 7
  19  ها جنگ نفتكش 3 1 0 0 0 0 4
  20  اي چشم شيشه 1 0 0 0 0 0 1
  21  2519حماسه  0 2 0 1 0 0 3
  22  حماسه قهرمانان 1 4 1 0 0 0 6
  23  3حمله به اچ 0 0 0 0 0 1 1
  24  خلبان 1 2 0 1 0 0 4
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  25  دكل 5 2 0 0 1 0 8
  26  بان ديده 1 2 0 1 0 0 4
  27  روز سوم 9 0 0 0 0 1 10
  28  زنگ اول 0 0 0 0 1 1 2
  29  25ساعت  1 0 0 0 0 0 1
  30  ستاره دنباله دار 0 1 0 0 0 0 1
  31  سجاده آتش  6 6 0 0 0 1 13
  32  شب بخير فرمانده 1 0 0 0 1 0 2
  33  شب دهم 2 3 0 0 0 0 5
  34  طبل بزرگ زير پاي چپ 0 0 0 0 0 1 1
  35  عبور از ميدان مين 1 1 0 1 4 0 7
  36  ها عقاب 0 3 4 0 0 0 7
  37  فرار 3 0 0 0 0 0 3
  38  فرار مرگبار 1 1 3 0 0 0 5
  39  كيميا 2 0 0 0 2 0 4
  40  گارد ويژه 0 1 0 0 0 0 1
  41  گذرگاه 0 3 2 0 0 0 5
  42  گيالنه 0 0 0 0 1 0 1
  43  ليلي با من است 1 1 0 0 1 0 3
  44  مجروح جنگي 1 3 0 0 0 0 4
  45  مردي شبيه باران 2 3 9 0 0 0 14
  46  مرز 1 2 2 0 0 4 9
  47  مزرعه پدري 4 3 0 2 0 0 9
  48  موج مرده 0 1 0 0 0 0 1
  49  نغمه 0 1 0 0 0 0 1
  50  هراس 2 7 2 1 0 0 12
  51  هور در آتش 1 0 0 0 0 0 1
  52  هيوا 4 6 0 0 1 2 13
  53  وصل نيكان 2 0 0 0 0 0 2

  جمع كل 107 88 33 11 24 28 291
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  تحقيق نمونه حجم هاي فيلم فهرست :2شمارة  جدول
 فيلم توليد سال فيلم نام فيلم توليد سال فيلم نام

 1373 3 اچبه حمله 1360 مرز

 1373 ديدار 1361 ها برزخي

 1373 كيميا 1362 مين ميدان از عبور

 1374 مرحله آخرين 1363 جهنمي پايگاه

 1374 وسف يپيراهن بوي 1363 پرچمدار

 1374 نفس آخرين تا 1363 اول زنگ

 1374 دكل 1363 ها عقاب

 1374 مرگبار فرار 1363 فرار

 1374 ويژه گارد 1364 بهار

 1374 است من با ليلي 1364 پالك

 1375 باران شبيه مردي 1364 دار دنباله ستاره

 1376 2519 حماسه 1365 گذرگاه

 1376 قهرمانان حماسه 1366 شب پرستار

 1376 خلبان 1366 هراس

 1377 خاموش پرواز 1367 افق

 1377 قرمز روبان 1367 بان ديده

 1377 جنگي مجروح 1367 خوبان عروسي

 1377 هيوا 1368 دهم شب

 1379 صلح هاي تركش 1369 خرمن در آتش

 1379 مرده موج 1369 بزرگان بازي

 1380 آيد مي عيسي 1369 اي شيشه چشم

 1380 نغمه 1370 عمل اتاق در انفجار

 1382 سرما اشك 1371 راين تا كرخه از

 1382 پدري مزرعه 1371 آهنين پرنده

 1383 چپ پاي زير بزرگ طبل 1371 پوتين

 1383 گيالنه 1371 تونل

 1384 پدر نام به 1371 نيكان وصل

 1384 فرمانده بخير شب 1372 آتش در هور

 1385 1ها اخراجي 1372 شناسايي آخرين

 1385 سوم روز 1372 ها نفتكش جنگ

 1385 25 ساعت 1372 آتش سجاده

  


