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  چکیده

دریافت . اي در تاریخ سینماي ایران دست یافته است سابقه ها، به فروش باال و بی فیلم سینمایی اخراجی
ها و علل این موفقیت، بر اساس این نظریه که فروش باال نشان از رضایت مخاطـب سـینما دارد،    زمینه

  .هاي آینده یاري خواهد کرد برنامهها و  گذاري ها، سرمایه گذاري این حوزه را در سیاست فعاالن
سـاله و بـاالتر سـاکن در منـاطق      15بدین منظور پژوهشی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی از افراد 

نجام شده اند، ا را دیده 2هاي  و هم فیلم اخراجی 1هاي  ودوگانۀ شهر تهران، که هم فیلم اخراجی بیست
  .است

را بهتر از  1 هاي را خوب و اخراجی 2 هاي گویان اخراجی دهد که بیشتر پاسخ نتایج نظرسنجی نشان می
دانند  ها را فیلمی در فضاي طنز می گویان اخراجی همچنین بیشتر پاسخ. اند ارزیابی کرده 2هاي  اخراجی

. اند ی هستند که در این فیلم نشان داده شدهترین گروه ها افراد عادي موفق تا دفاع مقدس و به عقیدة آن
جاي بازیگران،  ، انتخاب درست و بههاي متفاوت ها عواملی چون فضاي طنزآمیز فیلم، حرف از نظر آن

تـأثیر بسـیاري    2هـاي   از تلویزیون در استقبال از اخراجی 1هاي  بازي خوب، و پخش سریال اخراجی
فیلم نشان داده شده است که دفاع از وطـن بـه گـروه خاصـی      اند که در این موافق ها آن. گذاشته است

همچنـین  . نظرها بـا هـم متحدنـد    ایرانیان در هنگام تهدید کشور بدون توجه به اختالف منحصر نبوده،
  .هاي مذهبی شده است تر شدن دید مردم به گروه اند این فیلم سبب مثبت اظهار کرده

  
  ها واژه کلید
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  مقدمه
، مواجـه بـود  ، در حالی که سینماي ایران با رکـود عظیمـی را   1386دو سال قبل، در نوروز 

رغـم انتقادهـاي بسـیاري از منتقـدان و اهـالی سـینما، بـا         ناگهان شاهد فیلمی بودیم که، بـه 
نماي ایـران  رو شد و رکورد فروش فـیلم را در تـاریخ سـی    سابقۀ تماشاگران روبه استقبال بی

سـاز،   اهللا کاسـه  کنندگی حبیب نمکی و تهیه ، به کارگردانی مسعود ده1هاي  اخراجی. شکست
بر پـردة سـینما رفـت و بـا مبلغـی بـیش از یـک         1386هایی بود که در نوروز  یکی از فیلم

  .انگیز را براي سینماي ایران رقم زد میلیارد تومان، براي نخستین بار فروشی شگفت
) تریلـوژي (گانۀ  و نیز اولین سه 2هاي  اخراجینمکی تصمیم به ساخت  بود که دهبعد از آن 

ساز و حضور بـازیگران   کنندگی کاسه نیز با تهیه 2هاي  اخراجی. تاریخ سینماي ایران گرفت
این فیلم نیز . سرشناس و محبوبی که به جمع بازیگران سرشناس قبلی پیوستند، ساخته شد

هاي بسیاري مواجه شد کـه بـا اکـران و فـروش بـاورنکردنی       دیثوح از همان ابتدا با حرف
  .به اوج خود رسید 1388در نوروز  2هاي  اخراجی
هاي سینما رفت کـه یـک روز قبـل از اکـران نـوروزي،       در حالی روي پرده 2هاي  اخراجی

ایـن بـار نیـز    . ، فیلم تحسین شدة منتقدان داخلی و خارجی، شـده بـود  دربارة الیجانشین 
سـابقه و   سـینماي کشـور، بـه رکـورد بـی      58زمان در  توانست با نمایش هم 2هاي  یاخراج
  .میلیارد تومان، دست پیدا کند 8اي، حدود  کننده خیره

رسـد   دربارة این فیلم و علل موفقیت آن، نظرهاي متفاوتی مطرح شده است و به نظر نمـی 
رسـیدن بـه نظـر صـائب     . کنندیک توانسته باشند دیگري را قانع  که موافقان و مخالفان هیچ

از  2هـاي   اخراجینیازمند بررسی موشکافانۀ مسائل سینماي ایران و مسائل خاص مرتبط با 
ــدیران و سیاســت  ــر م ــه منظ ــذاران، تهی ــان و   گ ــاالخره مخاطب ــان، و ب ــدگان، کارگردان کنن

این نوشـتار موضـوع را از دیـد مخاطـب     . کنندگان محصوالت سینمایی ایران است مصرف
  .است 2 يها اخراجیاي دربارة فیلم  کند که رهاورد نظرسنجی بررسی می سینما
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  بیان مسئله
. شمرند دانند و آن را از عوامل موفقیت فیلم بر می را طنز می 2 يها اخراجیبرخی فیلم 

دانند و عقیده دارنـد لـودگی در کـالم و     روند و آن را لودگی می برخی دیگر حتی فراتر می
اي به گذاشتن  فیلم، عالقه فعاالننمکی و دیگر  اما ده. یت فیلم شده استرفتار موجب موفق

نگـاه طنـز    ها اخراجینام طنز بر روي فیلم ندارند و عقیده دارند که اگر عامل موفقیت فیلم 
). 2: 1388، فیلم بانی(افتاد  ها می تر براي دیگر فیلم به جنگ باشد، این اتفاق باید خیلی پیش

هـاي مختلـف از یـک کثـرت بـه       ها با ایدئولوژي ، آدم2هاي  اخراجیدر «: گوید نمکی می ده
رسند که بحث وحدت ملی و انسجام اسالمی الیۀ رویی این قصـه اسـت و در    وحدت می

... تواند در سرزمین دشمن نیز رسوخ کند توانید ببینید که ایمان حتی می الیۀ زیرین، شما می
رود که در دفاع مقدس مـا، تمـامی مـردم از     قعیت میپایان فیلم نیز به سمت تصویر این وا

بـه گفتـۀ   ). 5: همـان (» هاي مختلف در کنـار یکـدیگر قـرار گرفتنـد     ها و ایدئولوژي قومیت
  .، فیلمی در قالب و ژانر دفاع مقدس استها اخراجینمکی و همکارانش،  ده

، گـذر از  هـا  اخراجینکتۀ دیگر اینکه به گفتۀ برخی از اهالی سینما، یکی از عوامل موفقیت 
شـود، از   ، بر خالف آنچـه گفتـه مـی   2 يها اخراجیاما از نظر بعضی فیلم . خط قرمزها بود

در . ترین سطح پسند مخاطب را نشانه گرفته است هیچ خط قرمزي عبور نکرده، بلکه پایین
ر داند و معتقد است که د را در رد نشدن از خطوط قرمز می ها اخراجیمقابل، ده نمکی هنر 

  ).2: همان(ست ها اخراجیاین فیلم، تنها با خطوط قرمز بازي شده است و این راز موفقیت 
گرایانـه و عـاري از هرگونـه تعصـب و      اي واقـع  در این میـان برخـی نیـز از لـزوم مطالعـه     

هاي مخاطبان از تماشاي آن و نیـاز مـردم    گیري دربارة علل فروش باالي فیلم، انگیزه جهت
  .اند شادي، و دور شدن از فضاي تکراري زندگی سخن به میان آوردهجامعه به تفریح، 

نیـز نمـود پیـدا کـرده      2 يها اخراجیو  1 يها اخراجینظر در مقایسۀ دو فیلم  این اختالف
داننـد و   تـر بـا داسـتانی بهتـر مـی      سـاخت  تر و خـوش  را قوي 1 يها اخراجیاي  عده. است

در  2 يهـا  اخراجـی اي دیگـر عقیـده دارنـد     دهتري است، اما ع معتقدند که فیلم هوشمندانه
 هـا  اخراجـی تر و بهتـر از قسـمت اول    مجموع، هم از نظر فنی و هم از نظر محتوایی، قوي
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  .دانند بسیاري نیز هر دو فیلم را فاقد ارزش فنی، محتوایی، و هنري می. است
برخــی دالیــل را کــه از دیــد . ایــن نوشــتار درصــدد طــرح همــۀ اظهارنظرهــا نیســت 

  :توان خالصه کرد گونه می نظران باعث فروش بسیار باالي این فیلم شده است، این احبص
 زمان مناسب اکران  .1

 ها زمان در سینماهاي تهران و شهرستان اکران هم .2

تواننـد عامـل    استفاده از بازیگران سرشناس و محبوبی که هر کدام به تنهـایی مـی   .3
 .فروش فیلم باشند

 ها آن در مقایسه با سایر فیلم مبارزة جدي با فروش غیرمجاز .4

 ها  توجه بسیار زیاد مطبوعات و رسانه .5

 ویژه در تلویزیون به 2 يها اخراجیتبلیغات گسترده و پرهزینۀ  .6

 2يها اخراجیدر فروش  1هاي  اخراجیتأثیر موفقیت  .7

 نوآوري در مضمون و فرم اثر .8

با یکدیگرند، و برشمردن ها در تقابل  هاي متعدد دربارة این فیلم، که برخی از آن دیدگاه
گیـران حـوزة    اي سردرگمی مخاطبان و احتماالً تصمیم گونه عوامل مختلف مثبت و منفی، به

براي روشن شدن نسبی موضوع، تحقیق علمـی دربـارة علـل    . سینما را به دنبال داشته است
ی گفتنی است بررسـ . موفقیت در فروش و اقبال مخاطبان به این فیلم ضروري به نظر رسید

هاي اجتماعی نیز امري ضروري و بس مشکل است که با یک روش خاص  ها و ریشه زمینه
هاي دیگر و یا زیـر نظـر سـایر     و یک پژوهش میدانی ممکن نیست و امیدواریم در فرصت

  .پژوهشگران به آن پرداخته شود
این مقاله گزارش بررسی این دو موضوع از دید مخاطبان است که با نظرسـنجی تلفنـی   

در این نظرسنجی تلفنی، سعی بر آن بود که برخی علل فـروش بـاالي   . دست آمده است به
فیلم، فارغ از هرگونه نظر مثبت یا منفی، از دیـدگاه خـود تماشـاگران شناسـایی و بررسـی      

  .شود
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  مبانی نظري
محققان و . گذارند عوامل متعددي در گرایش مخاطبان به تماشاي فیلم سینمایی تأثیر می

رغـم تحقیقـات و    به. اند  اي کرده هاي گسترده ظران در این زمینه مطالعات و بررسین صاحب
مطالعات گسترده دربارة چگونگی و چرایی انتخاب فیلم از سـوي تماشـاگران و نیـز تـأثیر     

ها، همچنان این حوزه از بازاریـابی فـیلم، نیازمنـد     زمان و مکان تماشاي فیلم در انتخاب آن
ویژه در کشور ما که با فقـر ادبیـات    ، به(Kerrigan, 2010: 103)ست هاي بیشتري ا پژوهش

هـا، فراینـد    بازاریـابی و تبلیـغ بـراي فـیلم    «. علمی و نظري دربارة ایـن موضـوع مـواجهیم   
هـاي   ویژه در مورد فیلم این امر به. طلبد اي است که خالقیت و سرمایۀ عظیمی را می پیچیده

آمیـز   شـدت رقابـت   که امروزه در بازار گسـترده و بـه  یابد، چرا  پرخرج نمود چشمگیري می
» هـا تبـدیل شـده اسـت     سینما، میزان فروش فیلم، به شاخص موفقیـت یـا شکسـت فـیلم    

شود،  در ادبیات این موضوع که با عنوان بازاریابی فیلم شناخته می). 83: 1378زاده،  عبداهللا(
جایگاه فیلم در بـازار بـا ایـن    « .2و قابلیت اکران 1قابلیت فروش: شود دو اصطالح مطرح می
اگر فیلمی پرفروش باشد، به این معناست که مخاطبـان فـیلم را   . شود دو مورد مشخص می

اقتباس از کتـابی موفـق ماننـد خـاطرات     . نسبت آسان است دانند و فروش آن به جذاب می
مسـخر   اي موفـق ماننـد   هاي رایانه هاي مبتنی بر بازي ، ساخت فیلم)2001(3بریجیدت جونز

نیـز سـبب    5)2004(پسـر جهنمـی   هـا ماننـد    هاي مبتنی بر کمیک اسـتریپ  و فیلم 4شیطان
قابلیت اکران نیز به این مربوط است کـه چگونـه افـرادي کـه     . شود پرفروش شدن فیلم می

  .پذیرند را می کنند، آن فیلم را تماشا می

کنـد   را برآورده مـی  شود که چگونه فیلم انتظاراتی در قابلیت اکران این بحث مطرح می
هـا،   که از راه بازاریابی و نیـز داسـتان فـیلم، بـازي     هایی آن که تحت تأثیر نام و دیگر ویژگی

در حقیقـت فـیلم بایـد هـم     . اسـت  در ذهن شـکل گرفتـه  ... کارگردانی، هنر فیلمبرداري و

                                                
1. Marketability 
2. Playability 
3. Briget Jons Diry 
4. Resident Evil 
5. Hellboy 
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ر پـرده  خـوبی د  فروش، بـه  هاي قابل اما بسیاري از فیلم. باشد اکران قابلفروش و هم  قابل
 ,Kerrigan)» شـود  پرفـروش نمـی   اکـران  قابـل هاي  شوند و نیز بسیاري از فیلم حاضر نمی

گیشۀ سینما، : آورند ها معموالً بیشتر درآمدشان را از سه طریق به دست می فیلم. (41 :2010
  .ویدئو، و تلویزیون

توانند  ها می یلمف«. کنند به اعتقاد برخی از پژوهشگران، مردم به چند دلیل فیلم تماشا می
نواختی زندگی روزمره و رفتن به دنیـاي   شکلی از سرگرمی و ابزاري براي رها شدن از یک

هـاي   ها، دوره آموزشی باشند، که به ما چیزهایی را دربارة دیگر فرهنگ بسا چه. خیالی باشند
د و انگیز باشن ها ممکن است هیجان فیلم. آموزند تاریخی و موضوعات اجتماعی سیاسی می

هـا و   هـا ممکـن اسـت بـراي مـا دسـترس بـه زبـان         فیلم. تر بتپد باعث شوند قلب ما سریع
توانند ما را بخندانند یا به گریه بیندازنـد،   ها می آن. هاي جغرافیایی دیگر را فراهم کنند مکان

  .ما را به سمت تعالی ببرند یا باعث تلطیف روحی ما شوند
کننـدگان   بعدي نگاه شده اسـت، امـا مصـرف    ن تکدر بسیاري از مطالعات، به تماشاگرا

شـوند؛   هاي گوناگون برانگیخته مـی  ها و نیازهاي متفاوتی در زمان ها معموالً با خواسته فیلم
از . (Ibid: 103 – 104) »رو الگوي مصرف فیلم براي همه تماشاگران یکسـان نیسـت   این از

کننـدة   دم، کارکرد تفریحی و سرگرمترین علل سینما رفتن مر نظران، یکی از مهم صاحب دید
تـرین کـارکرد سـینما را     اساساً بسـیاري از اندیشـمندان و فعـاالن سـینما مهـم     . سینما است

هـاي سـینمایی، یـا بـه تعبیـري       سینما و مشاهدة فیلم در سالن«دانند؛  کنندگی آن می سرگرم
امع کنونی است که هاي گذران اوقات فراغت در جو ترین گزینه رفتن به سینما، یکی از مهم

گذاران بخش فرهنگ عمومی با اتکا به انواع و اقسام سازوکارهاي قـانونی و دیگـر    سیاست
ابزارهاي اثرگذار در پی تشویق و تقویت آن هستند، چرا که گذران اوقات فراغـت میـدانی،   

اندیشی، تفکر،  گروهی و جمعی عالوه بر سالم و سالمت بودن، نشاط فردي و گروهی، هم
کنندگان در این نشـاط   مل و نزدیکی بیشتر والدین، نزدیکان، دوستان، حتی دیگر شرکتتعا

گیري یا رفع بسـیاري   افزون بر این نقش آن در پیش. دنبال دارد و شور و شوق جمعی را به 
نظـران و   هاي روانی و نیز ارتقاي کارایی افراد جامعه مورد اتفاق نظر و تأییـد صـاحب   تنش
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یـاد   ها قوتشناسی قرار گرفته است؛ از این رو و با تـوجه به  اي ـ جامعه  هپژوهشگران رسان
هـاي   شده، رفتن به سینما و مشاهدة فیلم سینمایی در سالن سـینما یکـی از بهتـرین گزینـه    

رسـانۀ تلویزیـون هـم، کـه یکـی از       .)5: 1386آزمـا،  (» گذران اوقات فراغت میدانی است
ي است، به منظور ایفاي هـر چـه بهتـر ایـن نقـش، بـه       ساز ترین کارکردهاي آن سرگرم مهم

هـاي   هاي سینمایی در شبکه و بسیاري از فیلم دان کنندة تولیدات سینمایی تبدیل شده مصرف
هـاي تلویزیـونی    کنند و حتـی شـبکه   ها مخاطب جذب می تلویزیونی جهان براي این شبکه

اي  گونــه  ر متقابـل ایـن دو بـه   تـأثی . اند هاي سینمایی تأسیس شده متعددي ویژة نمایش فیلم
به دلیل آشنایی بیشتر مردم   هاي تلویزیونی، هاي فیلم ان از ستارهساز فیلماست که بسیاري از 

هـاي سـینما بـراي     هاي تلویزیـونی از سـتاره   ها، براي فروش بیشتر و بسیاري از شبکه با آن
  ).13: 1389بیچرانلو، (گیرند  تر و بیشتر بهره می جذب مخاطب متنوع

هاي مشهور یکی از عوامل مهم در موفقیت فیلم هستند کـه بسـیاري از مخاطبـان     ستاره
هـا   کنندة این فیلم هاي تلویزیونی پخش ها را پاي شبکه کشانند یا آن ها را به سینماها می فیلم
جاي خود را   هایی خاص، تدریج و در طول زمان، با ایفاي نقش هایی که به نشانند؛ ستاره می
  ).47: همان(کنند  ین صنعت پیدا میدر ا

هاسـت   هـاي فـیلم   پنداري با شخصیت قدرت همذات  نظیر سینما، هاي کم یکی از قابلیت
هـاي   اثرگذاري فیلم در تماشاگر بیشتر خواهـد بـود و الیـه     بیشتر باشد،  که هر چه میزان آن

قابلیـت  آیـد کـه بخشـی از ایـن      تـري از وجـود تماشـاگر بـه تصـرف در مـی       روانی عمیق
هـاي هـالیوود،    همـواره در فـیلم  . هاي سـتارگان سینماسـت   پنداري ناشی از ویژگی همذات

هاي مثبت و چـه بـا بـازي اثرگـذار در      مشاهده شده است که بازیگران تواناتر، چه در نقش
هـاي مثبـت و سـفید     پنداري مخاطبـان بـا شخصـیت    هاي مثبت، قدرت همذات مقابل نقش

   ).116: 1386ینگ، ک(اند  ها را ساخته فیلم
بر این نکته ) 2005( 1استرینگر. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در فروش فیلم ژانر است

کند که شناخت  بندي ژانر نتیجۀ نهایی تحلیل عقالنی نیست و بیان می کند که طبقه تأکید می

                                                
1. Stringer 
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ینـدي  بنـدي ژانـر فرا   وي عقیده دارد که طبقه. درست ژانر مصرف فیلم را به دنبال دارد
درخور تأمل است که اطالعات بیشتري را دربـارة مخاطـب و بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی      

ز یا بازاریاب، براي تعیین جایگاه سا فیلمشناسایی ژانر در ذهن . کند فیلم، براي ما آشکار می
) 1983( 1همچنین در مباحـث لیـتمن  . درست فیلم و تعیین مخاطب مناسب ضروري است

  .(Kerrigan, 2010: 92)بر اهمیت داستان فیلم تأکید شده است دربارة ابزار فروش، 
نـد کـه هـر یـک مخاطبـان و       ا در سینماي جهان، ژانرهـاي سـینمایی گونـاگون مطـرح    

مندان خاص خود را دارند؛ ژانرهایی همچون درام، اکشن، کمدي؛ امـا در کشـور مـا،     عالقه
. شـود  هاي دفاع مقدس شـناخته مـی   مشود که با عنوان فیل ها مطرح می اي دیگر از فیلم گونه

هـاي   کند که تنهـا شـباهت آن بـا جنـگ     سینماي دفاع مقدس، جنگی را به جهان معرفی می
وجود عناصر ملـی و مـذهبی   . دیگر استفاده از تفنگ، توپ، تانک، و تجهیزات نظامی است

هـاي   ههـاي دینـی از جنبـ    ها و الهام گرفتن از وقایعی مثـل عاشـورا و حماسـه    در این فیلم
  ).41: 1376نیا،  طالب(متفاوت این سینما با سینماي جنگ است 

هـایی   دسـتۀ اول فـیلم  : شود با یک دید کلی سینماي دفاع مقدس به دو دسته تقسیم می«
دوربین . اند هاي جنگ پرداخته هستند که مستقیماً به جبهه و جنگ و وقایع موجود در میدان

گیرد و حوادث و ماجراهـا در فضـاي میـدان     را می هاي درگیري بین دو نیرو عموماً صحنه
گداري یک گریز هـم بـه فضـاي ملودراماتیـک خانـه و خـانواده        افتد و گاه جنگ اتفاق می

ــیلم در کنــار صــحنه   مــی ــراي ف ــا چاشــنی گــرم و گیرایــی باشــد ب هــاي اکشــن و  زنــد ت
  .وکشتارهاي جنگی کشت

شـود کـه ریتمـی     هایی می از فیلمترین دسته، دستۀ دوم است و شامل آن گروه  اما عمده
البته شاید اشتباه باشـد  . پردازند هاي فرعی جنگ می آرامی دارند و به تأثیرات جنگ و جنبه

هـایی بـا ریـتم تنـد و      هـا، فـیلم   که بگوییم ریتمی آرام دارند، چرا که در بین این سري فیلم
ي هیجـانی و  هـا از آن فضـا   اکشن هم وجـود دارنـد، امـا چـون بـه طـور کلـی ایـن فـیلم         

زاي جبهه و جنگ تا حدودي دور هستند، لـذا طبیعتـاً در اکثرشـان فضـاي آرام و      خشونت

                                                
1. Litman 
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توان گفت عالوه بر عوامل متعـدد اقتصـادي و    در مجموع می» فرماست ملودراماتیکی حکم
نیز هنري یادشده عوامل اجتماعی نیز در جذب تماشاگران به ژانر سینمایی خاصی یـا یـک   

هاي  اخراجیهاي سینمایی  رسد درخصوص فیلم باشند که اختی به نظر می فیلم خاص مؤثر
  ).36: همان(چنین اتفاقی افتاده است  2هاي  اخراجیو  1

  
  اهداف پژوهش 

  .2 يها اخراجیبا تأکید بر  2و  1 يها اخراجیهاي مردم تهران دربارة  شناخت دیدگاه ـ
بـا تأکیـد    2و  1 يها اخراجی هاي مردم تهران دربارة علل فروش فیلم شناخت دیدگاه ـ

  .2 يها اخراجیبر 
  

  شناسی تحقیق روش
اي از  واژة نظرسنجی امروزه بیشتر براي توصـیف روش گـردآوري اطالعـات از نمونـه    

از  هاي بسـیاري بـه اجـرا در آورد،     توان به شیوه ها را می نظرسنجی. رود اشخاص به کار می
هاي این بررسـی بـر اسـاس     داده) 22: 1386شرن، (جمله از طریق تلفن، پست یا حضوري 

سـاله و بـاالتر    15جامعۀ آماري این نظرسنجی افـراد  . نظرسنجی تلفنی به دست آمده است
و هـم فـیلم    1 هـاي  اخراجـی انـد کـه هـم فـیلم      ودوگانۀ شهر تهران ساکن در مناطق بیست

گیـري غالبـاً    نـه این نوع نمو. اي است گیري به روش خوشه نمونه. اند را دیده 2 هاي اخراجی
هـاي   رود و بدین صورت اسـت کـه در ابتـدا گـروه     در مطالعات با مقیاس وسیع به کار می

ها بـا   گیري از بین خوشه شوند، گزینش و سپس واحدهاي نمونه بزرگ، که خوشه نامیده می
با توجه به موضوع پژوهش، . شوند بندي شده انتخاب می نمونۀ تصادفی ساده یا نمونۀ طبقه

توان براي نمونـه انتخـاب کـرد یـا از بـین       ها را می گیري داخل خوشه احدهاي نمونههمۀ و
بندي شده گزینش کـرد   گیري طبقه ها به صورت تصادفی یا با استفاده از فرایند نمونه خوشه

  ).271: 1381فرانکفورد و نچمیاس، (
، در سـطح   )=p=q      و =0.25S2= pq( با فرض حداکثر واریانس در نمونه در این تحقیق ١  

٢  
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، حجم نمونه از ایـن فرمـول محاسـبه شـده     درصد 3و خطاي پذیرفتنی  درصد 95اطمینان 

 :است
222

22

stnd
sntn

+
=  

سـاله و بـاالتر سـاکن در     15افـراد   نفـر از  1088و از میـان   1388این نظرسنجی در مرداد 
هاي منـازل   گفتنی است که شماره تلفن .ودوگانۀ شهر تهران انجام گرفته است بیستمناطق 

  .اند ودوگانه تصادفی انتخاب شده مسکونی در مناطق بیست
  

  نتایج تحقیق
 گویان سیماي پاسخ §

گویان به لحاظ جنس، سن، سطح تحصیالت، شغل و وضعیت تأهل به شـرح   سیماي پاسخ
  :زیر بوده است

 575( درصـد  1/53گویان مـرد و   از پاسخ) نفر 507( درصد 9/46در مجموع : جنس •
  .اند زن بوده) نفر

در  درصـد  8/18 سـال،  19تـا   15گویان در گـروه سـنی    از پاسخ درصد 7/12: سن •
در گروه  درصد 2/26سال،  29تا  25در گروه سنی  درصد 3/19سال،  24تا  20گروه سنی 

در گروه سـنی   درصد 7/8سال و  49تا  40در گروه سنی  درصد 3/14سال،  39تا  30سنی 
 .اند سال و باالتر قرار داشته 50

سواد و یا داراي تحصیالت ابتـدایی،   گویان بی از پاسخ درصد 7/4: سطح تحصیالت •
ــپلم و  درصــد 6/39داراي مــدرك راهنمــایی و دبیرســتان،  درصــد 1/14 داراي مــدرك دی

  .اند نیز داراي تحصیالت عالی بوده درصد 6/41دانشگاهی و  پیش
ــوع فعالیــت • ــان دانــش ســخاز پا درصــد 6/9: ن ــوز،  گوی دانشــجو،  درصــد 4/10آم

 درصـد  9/7کارمنـد بخـش دولتـی،     درصـد  2/9بازنشسـته،   درصد 3دار،  خانه درصد 6/25
داراي شـغل فرهنگـی و    درصد 6/2داراي شغل آزاد،  درصد 7/25کارمند بخش غیردولتی، 

  .اند ها مشغول بوده نیز به سایر فعالیت درصد 3بیکار و  درصد  1/3
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  .اند متأهل بوده درصد 6/60گویان مجرد و  از پاسخ درصد 4/39: تأهلوضعیت  •
  

 هاي پژوهش یافته §
  

  2و  1 يها اخراجیمقایسۀ  •
ــان،  از پاســخ درصــد 8/81، 2 يهــا اخراجــیو  1 يهــا اخراجــیدر مقایســۀ دو فــیلم  گوی

. دانسـتند  را بهتـر از دیگـري مـی    2 هـاي  اخراجـی هـا   از آن درصـد  2/16و  1 هاي اخراجی
  .نیز به این سؤال پاسخی ندادند درصد 9/1

  
  

 2 يها اخراجیامتیاز فیلم  •

عـادي،   درصـد  6/20بـد،  را  2 هـاي  اخراجـی فـیلم   هـا  از آن درصـد   5گویان،  در ارزیابی پاسخ
. انــد عــالی توصــیف کــرده درصــد 8/9خیلــی خــوب و  درصــد 18خــوب،  درصــد 9/45
  .اند نیز اظهار نظر نکرده درصد 8/0
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 2 يها اخراجیفیلم ) ژانر(فضاي قالب  •

گویان  از پاسخ نیمیگنجد، بیش از  بیشتر در چه فضایی می 2 يها اخراجیدربارة اینکه فیلم 
. طنـز اسـت  / ، فیلمـی بـا فضـاي کمـدي    2 هـاي  اخراجـی عقیده دارند فیلم ) درصد 3/51(
 درصـد  5/3خانوادگی و  درصد 9گویان موضوع فیلم را دفاع مقدس،  از پاسخ درصد 1/33

  .اند پاسخ نداده درصد 7/1دانستند و  دینی و تاریخی می

  
  

 ترین گروه نمایش داده شده در فیلم  موفق •

ترین و تأثیرگذارترین گروه نشان داده شده در فـیلم، از   گویان دربارة موفق در سؤال از پاسخ
 درصـد  3/16هـا و   بسـیجی  درصـد  1/29گویـان، افـراد عـادي،     از پاسـخ  درصـد  8/45نظر 
نیز  درصد 9/8. نشان داده شدند 2 يها اخراجیاند که در فیلم  یگروهترین  نیت موفقروحا

  .نظري نداشتند
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 هاي مختلف در دفاع از وطن طی جنگ تحمیلی شرکت گروه •

هـاي جامعـه در دفـاع از     گویان خواسته شد نظر خود را دربارة شرکت همـۀ گـروه   از پاسخ
نتـایج نشـان   . ن آن به گروهی خاص بیان کنندوطن در دورة جنگ تحمیلی و منحصر نبود

مخـالف ایـن موضـوع بودنـد و      درصـد  5/12از بیننـدگان موافـق و    درصـد  8/84دهد  می
  .اند نظري نداده درصد 7/2

  
 

 کننده به سبب داشتن فضاي طنزآمیز و سرگرم 2 يها اخراجیاستقبال از  •

کننـدة آن بـوده    نزآمیز و سـرگرم فضاي ط 2 يها اخراجیدربارة اینکه سبب استقبال از فیلم 
 درصـد  4/29گویان با این موضوع موافقت کردنـد، در حـالی کـه     از پاسخ درصد 68است، 

  .اظهار نظري نکردند درصد 6/2مخالف این موضوع بودند و 
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هـایی کـه در فـیلم زده     به سبب متفاوت بودن حرف 2 يها اخراجیاستقبال از  •
 شود می

هـاي دیگـر شـنید و     تـوان در فـیلم   شود که کمتر مـی  هایی زده می حرف 2 يها اخراجیدر 
گویـان بـا ایـن موضـوع      از پاسـخ  درصد 2/75همین سبب استقبال از این فیلم شده است، 

  .نیز نظري نداشتند درصد 3. اند مخالفت کرده درصد 8/21موافقت و 
  

  
  

 ها از آن ها به دفاع مقدس و تغییر تحلیل لزوم تغییر نوع نگاه •

از افـرادي کـه    درصـد  4/63هـا دربـارة دفـاع مقـدس،      هـا و تحلیـل   دربارة تغییر نوع نگـاه 
هـا بایـد تغییـر کنـد،      هـا و تحلیـل   اند، موافـق بودنـد کـه نـوع نگـاه      را دیده 2 يها اخراجی

  .اند نظر نداده درصد 3/8مخالف این موضوع بودند و  درصد 3/28
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 هاي مذهبی ردم به گروهتر شدن دید م در مثبت ها اخراجیتأثیر  •

دیـد   هـا  اخراجیفیلم «گویان خواسته شد نظرشان را دربارة این جمله که  در سؤالی از پاسخ
گویـان موافـق ایـن     از پاسـخ  درصـد  1/55. ، بیان کنند»کند تر می ها مثبت مردم را به مذهبی

  .اند نیز اظهارنظري نکرده درصد 5/5. مخالف بودند درصد 4/38جمله و 
  

  
  

 با مسائل، موضوعات و افراد حاضر در جنگ ها اخراجیخورد غلوآمیز بر •

دربـارة مسـائل، موضـوعات و افـراد      ها اخراجیگویان دربارة اینکه فیلم  در اظهار نظر پاسخ
نمـایی موافـق و    از بیننـدگان بـا ایـن درشـت     درصـد  4/37کنـد،   حاضر در جنگ غلو مـی 

  .نداشتندنیز نظري  درصد 4/6. مخالف بودند درصد 2/56
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 نظرها نمایش اتحاد ایرانیان در هنگام تهدید کشور بدون توجه به اختالف •

بـه مـا نشـان     هـا  اخراجـی گویان خواسته شد دربارة این نظر بدهنـد کـه    در سؤالی از پاسخ
نظرهـا بـه مقابلـه بـا      دهد ایرانیان در هنگام تهدید کشورشان بـدون توجـه بـه اخـتالف     می

از بینندگان موافق بودند که این اتحـاد در فـیلم نمـایش     درصد 7/81. خیزند تهدیدات برمی
   .اند نظر نداده درصد 2/4اند و  با این نظر مخالفت کرده درصد 1/14داده شده است، 

 

  
  

 با رزمندگان دفاع مقدس ها اخراجیهاي فیلم  سنخیت شخصیت •

 هـا  اخراجـی فـیلم   هـاي  شد، این بـود کـه شخصـیت    2 يها اخراجییکی از انتقاداتی که از 
دهـد کـه    اند و با رزمندگان دفاع مقدس سنخیتی ندارند، اما نتایج نشـان مـی   اوباش  گروهی

هـاي فـیلم    مخـالف بودنـد کـه شخصـیت     درصـد  6/69از بینندگان موافـق و   درصد 9/24
  .نیز نظري نداشتند درصد 5/5. سنخیتی با رزمندگان دفاع مقدس ندارند ها اخراجی

  

  



  v 105 تاریخ سینماي ایرانلم بررسی اقبال مردم به پرفروش ترین فی

 

جاي بازیگران و بازي خوب  به سبب انتخاب درست و به ها اخراجیاستقبال از  •
 ها آن

از بیننـدگان موافـق بودنـد کـه      درصد 1/85، ها اخراجیدربارة تأثیر بازیگران در استقبال از 
هاسـت و   جـاي بـازیگران و بـازي خـوب آن     سبب موفقیت این فیلم، انتخاب درست و بـه 

  .اند نیز اظهار نظري نکرده درصد 6/4. ندا با این عبارت مخالفت کرده درصد 4/10
  

  
 

 ز؛ علت اصلی موفقیت فیلمسا فیلمبسیجی بودن  •

 هـا  اخراجـی نظران بسیجی بودن کارگردان فیلم را عامـل اصـلی موفقیـت     برخی از صاحب
گویان موافق  از پاسخ درصد 5/57گویان،  در نتایج به دست آمده از نظرهاي پاسخ. اند دانسته

  .اند نظري نداده درصد 4/5. مخالف این نظر بودند درصد 1/37و 
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 2هاي  اخراجیاز تلویزیون در فروش  1هاي  اخراجیتأثیر پخش سریال  •

از  1 يهـا  اخراجـی گویان خواسته شد نظرشان را دربارة تأثیري کـه پخـش سـریال     از پاسخ
از  درصـد  3/73. داشـته اسـت، بیـان کننـد     2 يها اخراجیتلویزیون در شناساندن و فروش 

نیز  درصد 9/4. مخالف آن بودند درصد 8/21و  1 يها اخراجیبینندگان موافق تأثیر سریال 
  .نظري نداشتند

  
  

  مالحظه §
هاي جامعه در نظر گرفته شده اسـت، امـا    هاي همۀ گروه با اینکه در این نظرسنجی، دیدگاه

صـاحب اندیشـۀ   شاید خالی از لطف نباشد به نظرهاي دانشـجویان، یعنـی طبقـۀ جـوان و     
گفتنـی اسـت   . شـان اسـت   هاي تر بیندازیم که پویایی و نشاط از ویژگی جامعه، نگاهی دقیق

از  درصــد 4/10گویــان ذکــر شــد، در ایــن نظرســنجی،  طــور کــه در ســیماي پاســخ همــان
  .اند گویان دانشجو بوده پاسخ

ش حضـور همـۀ   آمده از عقاید دانشجویان در این نظرسنجی، دربارة نمای دست طبق نتایج به
ها اذعان  از آن درصد 7/82، 2 يها اخراجیمردم در دفاع از وطن در طی جنگ تحمیلی در 

نشان داده که این حضور متعلق به همۀ مردم بوده و به طبقه یـا گـروه    ها اخراجیکردند که 
نظـر خـود را    درصـد  8/2مخالف این موضوع بودند و  درصد 5/14خاصی منحصر نیست، 

  .اعالم نکردند
از  درصـد  5/74در فروش این فـیلم،   ها اخراجیکنندة  دربارة تأثیر فضاي طنزآمیز و سرگرم

کنندة فیلم علـت   اند فضاي طنزآمیز و سرگرم و اعالم کردهاند  دانشجویان موافق این موضوع
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  .نظر مخالف داشتند درصد 5/25استقبال از آن است و 
ظرسنجی شرکت داشـتند، اظهـار موافقـت    از دانشجویانی که در این ن درصد 4/76همچنین 

تـوان   هاي دیگـر کمتـر مـی    شود که در فیلم هایی زده می حرف 2هاي  اخراجیکردند که در 
نظر  درصد 7/22شنید و همین امر باعث جذب بسیاري از مخاطبان شده است و در مقابل، 

  .نیز اظهارنظر نکردند درصد 9/0. مخالف داشتند
 از درصـد  2/68هـا،   هـا و تحلیـل   بر لزوم تغییر نوع نگـاه  2 يها اخراجیدرخصوص تأکید 
دهد که موضوع دفاع مقـدس و جنـگ تحمیلـی     اند که این فیلم نشان می دانشجویان موافق

نظـر   درصـد  5/4اند و  با این موضوع مخالف درصد 3/27اي نو بررسی شود،  باید از دریچه
  .خود را اعالم نکردند

هـاي مـذهبی، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه        ید مردم به گـروه در د ها اخراجیدربارة تأثیر 
 هـا  اخراجـی اند که فـیلم   مخالف این موضوع درصد 40از دانشجویان موافق و  درصد 5/54

  .نظري نداشتند درصد 5/5هاي مذهبی تأثیر دارد و  تر شدن دید مردم به گروه در مثبت
انـد کـه    از دانشجویان موافق درصد 4/36شود که  آمده مشاهده می دست همچنین در نتایج به

) نمـایی  درشـت (دربارة مسائل و موضوعات و افراد حاضر در جنـگ غلـو    ها اخراجیفیلم 
  .اند نظر خود را بیان نکرده درصد 5/5اند و  مخالفت کرده درصد 40کند،  می

از  درصـد  8/81. اتحـاد و همـدلی بـین ایرانیـان اسـت      هـا  اخراجـی به نظر کارگردان، پیـام  
دهد ایرانیان در هنگـام تهدیـد کشورشـان     به ما نشان می ها اخراجی که اند شجویان موافقدان
انـد و   مخـالف  درصـد  5/15خیزنـد،   نظرها به مقابله با تهدیدات بـر مـی   توجه به اختالف بی
  .اظهارنظر نکردند درصد 7/2

از  درصـد  2/68با رزمنـدگان دفـاع مقـدس،     ها اخراجیهاي فیلم  دربارة سنخیت شخصیت
انـد و بـا     اعتقاد و اوبـاش  افرادي بی ها اخراجیهاي فیلم  اند که شخصیت مخالف دانشجویان

نظـر خـود را    درصـد  1/9انـد و   موافق درصد 7/22رزمندگان دفاع مقدس سنخیتی ندارند، 
  .اعالم نکردند

، انتخـاب  ها اخراجیدر سؤال دیگري این موضوع مطرح شد که یکی از علل موفقیت فیلم 
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دهد  نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می. هاست جاي بازیگران و بازي خوب آن ست و بهدر
، در حالی اند از دانشجویان موافق نقش عمدة بازیگران در استقبال از این فیلم درصد 80که 
  .نیز نظر خود را اعالم نکردند درصد 5/4. اند مخالف درصد 5/15 که

 2 يهـا  اخراجـی ین بود که بسـیجی بـودن کـارگردان    یکی از دیگر نظرها دربارة این فیلم ا
از دانشـجویان موافـق تـأثیر بسـیجی بـودن       درصـد  1/49. علت اصلی موفقیت فیلم اسـت 

  .نظري نداشتند درصد 3/7اند و  مخالف درصد 6/43ز در فروش فیلم و سا فیلم
یاري از تلویزیـون تـأثیر بسـ    1 يها اخراجیدر آخرین پرسش مبنی بر این که پخش سریال 

از دانشـجویان موافـق ایـن     درصـد  7/72داشـته،   2 يهـا  اخراجـی در شناساندن و فـروش  
با این عقیده اظهار مخالفت کردند و نقش چنـدانی را بـراي    درصد 5/25اند، اما  تأثیرگذاري

  .اعالم نظر نکردند درصد 8/1پخش تلویزیونی فیلم قائل نشدند و 
  

 گیري نتیجه
ــده از    .1 ــه دســت آم ــایج ب ــق نت ــخ طب ــر پاس ــنجی، اکث ــان  نظرس ) درصــد 8/81(گوی

بـا   2 يهـا  اخراجـی از طرفـی در  . اند ارزیابی کرده 2 يها اخراجیرا بهتر از  1 يها اخراجی
اي مواجهیم که این میزان فروش، مبلغی بسـیار بـاالتر از میـزان     کننده فروش و رکورد خیره

تـر   ش عـواملی چـون قـوي   بنابراین، نقـ . را عاید سینماي کشور کرد 1 يها اخراجیفروش 
، تـا حـدودي   2 يهـا  اخراجـی ها و دیگر موارد مطرح شده دربارة  بودن داستان و شخصیت

از  2 يهـا  اخراجیهاي داده شده به ارزیابی فیلم  این برداشت را پاسخ. تر شده است کمرنگ
در ایـن سـؤال کـه دربـارة سـاخت و محتـواي فـیلم        . کنـد  مـی  تأییـد گویان نیز  نگاه پاسخ

» عـالی «و » خـوب  خیلـی «گویـان، فـیلم را    از پاسـخ  درصد 8/27است، تنها  2 يها جیاخرا
را بایـد در   2 يهـا  اخراجیو این نشانۀ دیگري است از آنکه دلیل فروش . اند توصیف کرده

همچنین . وجو کرد عوامل دیگري که احتماالً عوامل غیرسینمایی و غیرهنري هستند، جست
گونه که مبانی نظـري اشـاره    گویان از آن، همان با ارزیابی پاسخاز مقایسۀ میزان فروش فیلم 

توان به این نکته رسید که فیلمی که فروش خوب و باالیی داشته باشد، لزوماً فـیلم   شد، می
 .خوبی نیست
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گنجـد، بیشـتر    اي مـی  در چـه حـوزه   2 يهـا  اخراجیکه در تشخیص ژانر فیلم و این .2
اسـت تـا   ) طنـز (اند که فضاي فیلم بیشـتر کمـدي   هگویان بر این موضوع صحه گذاشت پاسخ

توانـد یکـی از    هـاي طنـز مـی    گرایش مردم بـه دیـدن فـیلم   . فیلمی با مضمون دفاع مقدس
فـیلم طنـزي    2 يها اخراجیتوان گفت  در حقیقت می. ترین عوامل فروش فیلم باشد اصلی

تـوان   را مـی  2 ياه اخراجیاز این نظر . هاي دفاع مقدس بهره گرفته است است که از سوژه
به عقیدة برخی، که البتـه  . ، به کارگردانی کمال تبریزي مقایسه کرد»لیلی با من است«با فیلم 

، فیلمـی در  2 يهـا  اخراجـی بر خالف  1لیلی با من استنظر غالب در این زمینه نیز هست، 
ارت به عبـ . حوزة دفاع مقدس است که از قالب طنز براي رساندن پیام خود بهره برده است

، لیلی با مـن اسـت  است؛ در حالی که » طنز ـ دفاع مقدس «فیلمی در قالب  ها اخراجیدیگر 
 .است» دفاع مقدس ـ طنز«فیلمی در قالب 

داننـد و نیـز بـا توجـه بـه       را فیلم طنـز مـی   ها اخراجیبا توجه به این که بیشتر افراد  .3
هـاي جـدي    بت بـه فـیلم  هاي طنز نسـ  توان گفت مردم به فیلم فروش بسیار باالي فیلم، می

هاي طنز نیـز   موضوع متفاوت آن با دیگر فیلم ها اخراجیالبته دربارة . گرایش بیشتري دارند
هـاي   فـیلم  اي از افـزایش تماشـاگران   نشانه ها اخراجیدر حقیقت . مزید بر علت شده است

ز طنـ فـیلم  مهم نیست که . است هاي اوضاع اجتماعی امروز به دلیل پیچیدگی کمديطنز و 
فراموشـی هرچنـد موقـت از    فاخري باشد یا هجـو و لـودگی، مهـم ایـن اسـت کـه بـراي        

 یآرامشـ  ،سـینما فضـاي دور از هیـاهوي   و یا کاهش اثرات منفی آن،  هاي زندگی پیچیدگی
 .آوردش فراهم انبراي مخاطب رانسبی 

در کنـار    دو گـروه افـراد عـادي و بسـیجی     2 يهـا  اخراجـی مسلم این است کـه در   .4

                                                
که مردي ساده و گرفتار مشکالت روزمـره زنـدگی اسـت، بـراي اینکـه بتوانـد از صـندوق         ،بردار تلویزیون فیلم» صادق«، است لی با منلیدر . 1

 بـدون او . برداري فیلمی مستند از اسراي عراقی بـه منطقـه جنگـی بـرود     باید براي فیلم ،اش را تکمیل کند ساخته نیمه ۀتلویزیون وام بگیرد تا خان
  .شود می  جبهه جنگ، ناخواسته راهی ۀنیز با وجود ترس از مرگ و فضاي ناشناختتمایل و 
گیـرد تـا از منطقـه     به همین دلیل ترفندهایی را به کار مـی . آورد جنگی حوادثی هم طنزآلود و هم خطرناك را پیش می ۀدر منطق» صادق«حضور 

تـک بـا    بـه  ، و در نبـردي تـک  رود مـی جلوتر هم  آنشود و حتی از  تر می کخارج شود، اما ناخواسته لحظه به لحظه به خط مقدم نزدیک و نزدی
ش بـه  ا رسـد کـه مـرگ و زنـدگی     او در این ماجرا به این بـاور مـی  . شود آخر خودش هم مجروح می ۀدر لحظ حتیزند،  تانک دشمن، آن را می

  .گرددگیرد که دوباره به جبهه بر میریزد و در بیمارستان تصمیم  دست خداست و بر اساس همین باور، ترسش از جبهه می
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گویان، برداشت عمومی این است که در این  اند، اما بر اساس نظر پاسخ تصویر شده یکدیگر
توجه به این نکته ضروري اسـت کـه   . ترند ها برجسته فیلم مردم عادي در مقایسه با بسیجی

دیگـري   تأییددانند و این  را فیلمی حول محور افراد عادي می ها اخراجیگویان،  بیشتر پاسخ
 .شود هاي دفاع مقدس شمرده نمی از دید مخاطب در قالب فیلم ها اخراجیاست که 

توان بیننده را وارد فضایی کرد که  این مسئله جنبۀ مثبتی هم دارد؛ زیرا به این وسیله می
هاي جنگ به وي منتقل شود و غیرمستقیم پذیراي مفاهیم مربوط به دفاع مقدس باشـد؛   پیام

واقعـاً   هـا  اخراجـی اما سؤال این است کـه آیـا   . یعنی دعوت غیرمستقیم و غیرشعاري باشد
 2 يهـا  اخراجـی دهـد کـه    توانسته است به این مهم دست یابد؟ نتایج نظرسنجی نشان مـی 

 .تاحدي در این امر موفق بوده است

هـاي مـذهبی،    شود، در این فیلم گـروه  مشاهده می 2 يها اخراجیبر اساس آنچه در  .5
اي  ها تبلیغ جانبدارانـه  اند و به نفع آن سازي نشده نمایی و برجسته بسیجی یا روحانی درشت

د تبلیغ براي درصد توان حکم داد که کارگردان فیلم یعنی به طور قطع می. انجام نشده است
هاي مـذهبی،   گروههاي مستقیم یا غیرمستقیم دربارة  در سؤالاین با وجود . ها نبوده است آن

به طـوري کـه   . هاي مثبت بوده است این گروهگویان به  ، نظر بیشتر پاسخبسیجی یا روحانی
 عقیـده دارنـد کـه ایـن فـیلم نگـاه مـردم را بـه        ) درصد 1/55(گویان  بیش از نیمی از پاسخ

این نظرسنجی در فضاي پرالتهـاب پـس از انتخابـات اجـرا      چون. کند تر می ها مثبت مذهبی
 .رسد در فضاي انتقادي جامعه، بسیار باال به نظر می درصد شده است، این

بدیهی است هر انسانی هم صفات خوب دارد و هم صفات بد و این گونـه نشـان دادن   
چرا که در این حالـت  . از عوامل اصلی موفقیت این فیلم در گیشه است ها اخراجیافراد در 

هـا ماننـد افـرادي آسـمانی نگـاه       پنـداري کـرده و بـه آن    مخاطبان با افراد و طبقات همذات
در . کننـد  اي احسـاس نمـی   هاي فیلم فاصله دلیل میان خود و شخصیتکنند و به همین  نمی

نگاهی انتقادي به کسانی که افراد را مطلق خوب و یـا   ها اخراجیتوان گفت در  حقیقت می
  .شود دانند، مشاهده می مطلق بد می

خورد، این است کـه در ایـن فـیلم     به چشم می 2 يها اخراجیاز دیگر نکاتی که در  .6
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اي نو و به روشی جدید تحلیل شده و از زوایاي مختلفـی بـه    مقدس از زاویهموضوع دفاع 
دهد که جامعه پذیراي تعبیـر   نشان می 2 يها اخراجیاستقبال از . این مقوله نگاه شده است

 2 يهـا  اخراجـی طور که در فـیلم   آن. هایی این چنین از موضوع دفاع مقدس است و تحلیل
در جنگ تحمیلی به گروه خاصی منحصـر نیسـت و ایـن    شود، دفاع از وطن  نشان داده می

تـرین و   به طوري که مردم عادي مهـم . دهد مردم تعمیم می ۀفیلم شرکت در جنگ را به هم
گویـان اعتقـاد دارنـد کـه      از طرفی دیگـر پاسـخ  . هستند ها اخراجیآفرینان  ترین نقش اصلی

اع مقدس سـنخیتی نداشـته   اوباش نیستند که با رزمندگان دف ها اخراجیهاي فیلم  شخصیت
مدافعان از کشـور   ةدر حقیقت کارگردان فیلم با این گونه نشان دادن رزمندگان، دایر. باشند

را گسترش داده است و این نیز تأکید دیگري بر ایـن موضـوع اسـت کـه طبـق ایـن فـیلم        
از اند که از بین مردم عـادي برخاسـته و افـرادي جـداي      رزمندگان دفاع مقدس افرادي بوده

  .اند ها نبوده آن
در نمــایش اتحــاد ایرانیــان در دفــاع از وطــن بیشــتر  هــا اخراجــیدربــارة موفقیــت  .7
اند که چنین موضوعی در فیلم دیـده   ها، بیان کرده ، در همۀ گروه)درصد 7/81(گویان  پاسخ
دهـد ایـن فـیلم     در حقیقت این موضوع نیز نشان مـی . شود و از نکات مثبت فیلم است می

ها و مفاهیم مربوط به دفاع از وطن را، غیرمسـتقیم، بـه مخاطـب     ن را دارد که پیامتوانایی آ
 .منتقل کند

گویان، در مجموع نظر موافقی به کـارگردان   آمده، از نظر پاسخ دست بر اساس نتایج به .8
از ایشـان بسـیجی بـودن کـارگردان را یکـی از       درصد 5/57اي که  به گونه. فیلم وجود دارد
. این موضوع از چند جنبه در خور بررسـی اسـت  . اند فیلم به حساب آوردهعوامل موفقیت 

گیرند، بـا   زي وي خرده میسا فیلمنمکی و توان هنري و  اول آنکه منتقدانی که به شخص ده
دوم آنکـه  . سو نیستند و این احتمال دارد مایۀ قوت و دلگرمی او باشد گویان هم بیشتر پاسخ

ذهبی و بسیجی شناخته شده اسـت کـه اقبـال بـه وي و رأي     نمکی کارگردانی از گروه م ده
دهـد کـه مـردم تحلیـل و برداشـت       ویژه در فضاي بعد از انتخابات، نشان می دادن به او، به

 .ها و افراد دارند و این بهترین سرمایه است خاص خودشان را از جریان
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