
 1396، 2 دوازدهم، شماره ي، سالفصلنامه اخالق در علوم و فنّاور
 

 

  سرآغاز 

 محصول شرایط فنی، اجتمـاعی،      1پدیده سینما و تصویر متحرك    
 ة مشخص در آن محدود    طور  بهاي بود که    اقتصادي و روانی ویژه   

شود، پدید آمـده   میفرهنگی که با عنان غرب شناخته  /جغرافیایی
اما این پدیده در غرب نماند و به سراسر جهـان پراکنـده             ) 1(.بود
 بسیاري  اتگیر در جهان، توجه   ده عالم ین پد پراکنده شدن ای  . شد

جدا از اهمیتی که ایـن پدیـده بـراي اهـل            . کردرا به خود جلب     
پردازان را نیز به خود  سینما داشت، بسیاري از فیلسوفان و نظریه

 تولیـدي مبتـذل و صـنعتی        عنـوان   بـه برخی آن را    . مشغول کرد 
 آفرینـشی   انعنـو   بهنادیده انگاشته یا تقبیح کرده، و برخی دیگر         

  ).2(انداي مورد توجه و تمجید قرار دادههنري و اندیشه

پردازان در مبـانی سـینما در بـاب مطالعـه سـینما و               برخی نظریه 
 سـینما در درك     ۀاهمیت آن در سده بیستم معتقدنـد کـه مطالعـ          

هاي مختلـف سـینمایی، نظیـر سـینماي          انواع و قالب   هاي  ارزش
رکیبـی از آنهـا نظیـر وسـترن و     و یـا ت   مـی اي، عل وسترن، افسانه 

بـه گـردن     میي قـدی هـا  فـیلم ترسناك و در کنار آن، دینی کـه         
برخـی دیگـر از     ). 3(.ثر است ؤي جدید دارند، نیز مفید و م      ها  فیلم
اي مانند سینما، به     تکنیکی پدیده  هاي  ارزشپردازان جدا از    نظریه
. انـد کردهتأکید  شناسی این پدیده    شناسی و انسان  ات معرفت تأثیر

 هـاي   ارزشپردازان بـر بـسط و گـسترش         گروهی دیگر از نظریه   
معجزه  هنري که .اند کردهتأکید  جدید يانسانی توسط این پدیده   

زیرا بخش بزرگی از هنرهاي دیگـر را  . گذاري شد قرن بیستم نام  

  )مروريمقالۀ (

سینمایی قبل و بعد از انقالب هاي   انسانی در فیلمهاي   ارزشاخالق و 
  اسالمی ایران

  ، دکتر محمت سزاي تورك∗محمد صابري
  قاضی، آنکارا، ترکیهگروه رادیو، تلویزیون و سینما، دانشکدة ارتباطات، دانشگاه 

  
  )چاپ فوري() 20/3/96:، تاریخ پذیرش20/1/96: تاریخ دریافت(  

  چکیده
بـا ورود سـینما بـه    . رود فرهنگی امروز به شمار می  ترین ابزار فرهنگی و هنري قدرتمند در جهان چند         تردید سینماي ایران یکی از مهم       بی :زمینه

. مورد نیاز ساخت یک فیلم نیز دست پیدا کننـد         راهکارهاي  ش کردند ضمن شناخت مدیوم سینما، به        ایران در دوران مشروطه، اغلب هنرمندان تال      
عمـده تولیـدات    . به همین جهت، سینما خیلی زود در ایران رشد کرد و بخش بزرگی از جامعۀ ایرانی، مخاطب اصـلی سـینماي بـومی ایـران شـد                          

هاي هنري فیلم بـرایش اهمیـت چنـدانی     به همین دلیل ارزش. ها و قلب مردم بود     یشهسینمایی ایران مربوط به سینمایی بود که هدفش تسخیر گ         
 حاضر ۀاز این روي مقال. ، همه چیز از جمله سینما دگرگون شد 57با ظهور انقالب    . کردنداشت و تنها سلیقه مردم بود که رویکرد فیلم را تعیین می           

  .  را مورد مقایسه قرار دهدهاي سینمایی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران  فیلمهاي انسانی در    توجه به اخالق و ارزشبر ان شد تا
  

گـري بـه سـختی قابـل        هاي اخالقی جایگاه فرعی و کوچکی داشتند و در میان ابتذال و سطحی               در سینماي قبل از انقالب ارزش      :گیري نتیجه
 مـشکالت و  ،هاي جامعه را، در قالب داستان روبرویی با موانـع جامعه، فراز و نشیباما، سینماي ایران پس از انقالب در انطباق با  . تشخیص هستند 

  . کند هاي دینی ترسیم میهاي اخالقی و آموزه چگونگی فائق آمدن بر آنها با تکیه بر ارزش
  

   انسانی، اخالق، سینما، انقالبهاي ارزش: کلیدواژگان
  
 

__________________________________________ _______________________________________________________________________ _  
 ashknews55 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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در واقع سینما هنري است چند وجهی و از         . در خودش جمع کرد   
تر از هنرهاي دیگري چون نقاشی نات ان بسیار افزو تأثیررو،  این

بـی  . در قرن بیستم و بیـست و یکـم داشـت و دارد         .... و تئاتر و    
نقـش    شگرف است که سینما قادر بـه      تأثیرشک در سایۀ همین     

 در میان مخاطبـان و      2 اخالقی هاي  ارزشآفرینی موثري دربسط    
صـدا و    ، هنرهـایی چـون نمـایش      تأثیرعنی سینما   ی. جامعه است 
). 4(را یکجـا درخـود دارد  . ..و یویی،رنگ ولعاب نقاشی تصویر وید 
صورت گرفت اما بـه       میورود این پدیده به ایران به آرا       مجموعه

به ویژه در .  روشنفکران و هنرمندان رشد کردۀسرعت در بین بدن
ــه  ــدات  50 و 40 و 30دهـ ــران، تولیـ ــینماي ایـ ــسی، سـ  شمـ
  . کرد ر میخلق کرد و به بسیاري از کشورهاي منطقه صاد میعظی

ن شـدند تـا ضـمن تعریـف        آلفان بر   ؤ حاضر م  ۀاز این رو در مقال    
تبلـور آن را    واالي انسانی در سینماي ایران،  هاي  ارزشاخالق و   

بررسـی و     میي سینمایی قبل و بعـد از انقـالب اسـال          ها  فیلمدر  
از تاریخ قبل از انقالب و چهار        چهار فیلم پر بیننده   . مقایسه کنند 

 بعد از انقالب را انتخاب کرده و پس از آن تـاریخ           فیلم پر فروش  
 شـود و    یسینماي ایران و نحوه گسترش و پیشرفت آن را طراح         

برجسته فیلم ها را پس از توسعه در ایران         هاي    تبهترین شخصی 
 چهار فیلم قبل از انقالب براساس یک الگـوي دو    . شودمشخص  

نقالب چون بخش زیادي از سینماي قبل از ا       . وجهی گزینش شد  
اي به نام فیلم فارسی مشهور است، از این رو  بیشتر تحت مقوله

دو فیلم از این نوع سینما و دو فیلم پرفـروش دیگـر از سـینماي              
همپاي رشد سینماي فارسی در دهـه       . ملی و مستقل انتخاب شد    

 شمسی، جامعه شاهد ظهور سینماگران جوانی در        50 و   40 و   30
وابـستگی ایـدئولوژیکی بـه     شمسی بود که هـیچ گونـه     40دهه  

هـاي   کننـد معـضالت و پیچیـدگی       حاکمیت نداشته و سعی مـی     
ها و طبقات اجتماعی ایران آن دوران را در آثارشان بازنمایی           الیه
  . کنند

چهار فیلم پرفروشی که در این مقاله مورد بررسـی قـرار گرفتـه              
داریـوش  ) 1349(ساخته مسعود کیمیایی، گاو  ) 1348(است، قیصر 
یی، از سینماي اجتماعی و مـستقل ایـران و امـا دو فـیلم               مهرجو

دیگر که از سینماي به اصطالح بدنه و عامه پسند گزینش شـده             

شــاپور قریــب، و ســلطان ) 1353(اســت فــیلم ممــل آمریکــایی
  .محمدعلی فردین است) 1347(هاقلب

 و اوایل 70 و 60اما سینماي بعد از انقالب به ویژه سینماي دهه         
 و بـه   5گرا، آرمان 4کوش، سخت 3 سینمایی متعهد   شمسی 80دهه  

انـد کـه    در این دو دهه آثار فاخري خلق شده       .  بود 6دور از ابتذال  
هـایی از   هنوز که هنوز است بسیاري از مردم با این دیدن صحنه          

بهـرام  ) 1380(اولـین اثـر سـگ کـشی       . آینداین آثار به وجد می    
یک اثـر در ژانـر      ) 1366(هافیلم بعدي اجاره نشین   . بیضایی است 

فـیلم  . کمدي از سینماگر شهیر ایرانی داریوش مهرجـویی اسـت         
بعدي نیز یک اثر طنز و کمـدي اسـت بـا نـام کـاله قرمـزي و                   

 براي 70ساخته ایرج طهماسب است که در دهه ) 1373(پسرخاله
. ي سال بر پـرده اکـران برخـی از سـینماها قـرار داشـت               ها  سال

اثـري در ژانـر     . یرانـی اسـت   فریدون ج ) 1378(آخرین فیلم قرمز  
  . و وحشت8شناسانهاي از سینماي روانمایه با ته7اجتماعی

  
   انسانیهاي ارزشسینما و 

د بررکا و بسط جامعه هر در که ست ا فضیلتي  ها مؤلفه از قخالا
 به توسل با سانه یـک ر   عنـوان   به ، سینما نیز  بین یندر ا ). 5(دارد
 با مستقیم نسبتیق  الخ، ا که نجااز آ  .یابد  میموضوعیتق  خالا
 داردو سینما هم به دلیل دردسترس بودن هزاران         جامعهن و   نساا

چون گزینش ایـن مقالـه      . )6(باشدق  خال دور از ا   نداتوانسان نمی 
این مقالـه    پرفروش بوده است براي همین در     هاي    براساس فیلم 

از سـلطان    .گیـرد  میمختلف سینما مورد بررسی قرار      هاي    مکتب
 دراماتیک تا فـیلم قیـصر کـه اثـري در ژانـر     اي  شهها با اندی   قلب

سینماي قبل از انقـالب خـود را مقیـد بـه ارزش     . اجتماعی است 
کرد تا مانند سینماي آمریکا     دانست و بیشتر سعی می    خاصی نمی 

یعنی هالیوود، عنصر سرگرم کننده در این نوع سینما نقش برتـر            
 40 و 30هـاي   دههزیرا سینماي ایران به ویژه در       . را داشته باشد  

سـینماي هـالیوود    .  شدید سینماي هالیوود قرار داشت     تأثیرتحت  
یک خصیصه عمده داشـت و آن مطـابق سـلیقه مـردم حرکـت               

در واقع سـینماي ایـران قبـل از         . کردن و نیز توجه به گیشه بود      
هاي بزرگ تولید فیلم بود کـه   سینمایی متکی به کمپانی    ،انقالب
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در این نـوع    . ه و بازگشت سرمایه بود    ها هم گیش   اصلی ان  مسئله
هر چنـد  . اي نداشت اخالقی جایگاه ویژه هاي  ارزش مسئلهسینما  
تولیـدي در ایـن نـوع سـینما نیـز           هـاي      در برخی از فیلم    شد  می

 و اجتمـاعی    9هایی از سینمایی انتقادي   عناصري پیدا کرد که رگه    
  . کرد می را بازنمایی 10گرایانهو انسان
کننــده و ماي قبــل از انقــالب مــاهیتی ســرگرمرو، ســیناز ایــن
در سینماي پس از انقالب اما وضـع بـه کلـی            . پسند داشت  عامه

اي همچون استقالل،    تازه هاي  ارزشانقالب حامل   . دگرگون شد 
 هـاي   ارزشاین  . آزادي، اسالم ناب، عدالت، و حاکمیت مردم بود       

ما نـشان  واالي اخالقی و انسانی آرام آرام خودش را در بدنه سین        
 کـه در کـانون      60در دهـه     میي عباس کیارست  ها  فیلماولین  . داد

پرورش فکري کودکان و نوجوانان کار شده بود، شامل عناصري          
سینمایی که بدون وجود یک     . از یک سینماي پاك و انسانی بود      

شرایط عظیم تولیدي، مفاهیم ساده انسانی مانند دوستی، عشق،         
بهترین نمونـه چنـین     . دادا نشان می  ر... مرگ، ایثار، فداکاري و     

بـود کـه      میسینمایی، فیلم خانه دوست کجاست؟ عباس کیارست      
  .  براي او شهرتی جهانی به ارمغان آورد60در دهه 

  
  اخالقی در سینماهاي  ارزش

  امانت: الف

گونه سرمایه مادي و معنوي را    معنی وسیعی دارد و هر     11امانت«
فـه دارد کـه در هـیچ امـانتی      و هر مـسلمانی وظی    شود   می شامل

نسبت به هیچ کس خیانت نکند، خواه صـاحب امانـت، مـسلمان         
. هـا در برابــر آن یکــسانند تمــام انــسان...باشـد یــا غیرمـسلمان،  

بارز ایمان و شخـصیت انـسان   ۀ راستگویی و اداي امانت دو نشان     
است، حتی داللت این دو بر ایمـان از نمـاز هـم برتـر و بیـشتر                  

   ). 7(»است
  

  ایثار و فداکاري: ب

 در  12گویـد کـه ایثـار     کی از اندیشمندان دینی در این زمینه می       ی
زبان عربی و اصطالح مردم مسـلمان به معناي برتري و گذشت           

أثره به معناي کرامت و فضیلت ... است  الْم در زبان عرب اَالُثْرَه و

است و به همـین جهـت عـرب از مکـارم خـود بـه مــآثر یــاد                
در زبان فارسی هم ایثار به معناي برگزیـدن، غـرض           . )8(کند  می

دیگران را برغرض خویش مقدم داشتن، دیگري را در رسیدن به           
بـدین ترتیـب    ). 9(منفعت و دفع ضرر برخود مقدم داشتن، آمـده        

ایثاردرهر مورد، کـاري اسـت بـاالتر از وظیفـه، خـواه         : باید گفت 
 يتـی وظیفــه  و یـا ح  میوظیفه اجتماعی بـاشد یا ملی و یـا قـو       

عبادي، عبادتی که معبود بدان نیاز ندارد اما بنده خوشحال اسـت   
زیرا عبادت وقتی جنبـه الـزام       .کند  میکه در مقابل معبود کرنش      

 به جا آوردن آن خواست معبود است و چون          کند  میووجوب پیدا   
هست بجا آورد ایثار کرده گرچـه       اشعابد بیـش از آن چه وظیفه     

ی براي طرف مقابل یعنی خدا متصور نیست، ولی در این ایثار نفع
  )10(.شود میفضیلتی براي بنده محسوب 

  

  فروتنی: ج

حکیمانه، و اندرز ارزشمند لقمـان بـه پـسرش،           هفتمین نصیحت   
: لقمان به پسرش چنـین فرمـود    است،13رعایت تواضع و فروتنی  

اعتنـایی از مـردم روي       با بـی  ! ؛ پسرم ...و ال تصعر خدك للناس    «
. عنـی متواضـع و فـروتن بـاش        ی. )18آیه لقمان، سوره(»دانمگر

که به معنـی فرونهـادن اسـت    » وضع«ي تواضع در اصل از واژه    
مشتق شده است، از این رو به زایمان زنان به وضع حمل تعبیـر              

، و مفهوم آن از نظر اخالقی این اسـت کـه انـسان بایـد        شود  می
خود قرار دهد،    موقعیتتر از    خود را در برابر خدا و خلق خدا پایین        

تواضع در برابـر دیگـران قـسم دیگـر          . فروتنی و فرو روحی کند    
 واالي اخالقـی بـوده، وداراي آثـار    هـاي  ارزشتواضع است که از 

  ).11(»درخشان در زندگی است
  

  احترام به پدر و مادر: د

» احتــرام در لغــت بــه معنــی حرمــت داشــتن، بــزرگ داشــتن «
شناسی به تنهـایی   حقمسئلهو گرچه عواطف انسانی   ). 12(.است

براي رعایت احترام در برابر والدین کافی است، ولی از آنجـا کـه          
اسالم حتی در مسایلی که هم عقل در آن استقالل کامل دارد، و   

دارد، بلکه  یابد، سکوت روا نمی   هم عاطفه آن را به وضوح در می       
در  تأثیر در این گونـه مـوارد هـم دسـتورات الزم را صـا      عنوان  به
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کند در مورد احترام والدین آن قدر تأیید کـرده اسـت کـه در               می
  .شود  میایی دیدهمسئلهکمتر 

  
ماهیت سینما در ایـرانِ قبـل و بعـد از         

  انقالب
  موج نو در سینماي قبل از انقالب: الف

، هنرمندان دیگري شد میفارسی ساخته در همان دورانی که فیلم    
زننـد کـه داراي مفـاهیم و    نیز سعی کردند به خلق آثاري دست ب   

.  رفتارهاي اجتمـاعی زمـان خـود باشـد       ۀ انسانی و آین   هاي  ارزش
بـه سـبب آزادي کـه    ) ش. ه1340( میالدي 1960 ۀي ده ها  سال

دالرهاي نفتی و جهـانی شـدن سـرمایه بـه ارمغـان آورد و نیـز              
هاي که به واقع این عوامل در کشورهاي غیـر غربـی            محدودیت

. یی پرهیـایو بـراي ایـران بـود        هـا   سـال . با خود به همراه داشت    
سرانجام و قوام سیاسی محمدرضاشاه پهلوي، مـستلزم تمرکـز و           

بـا کمـک سـازمان سـیاي        ( هاي امنیتی کـشور   گسترش دستگاه 
و نظـارت دقیـق دولـت بـر صـنعت           ) آمریکا و موسـاد اسـرائیل     

  .سینماي کشور بود
داخـت و   پر  مـی  خاص به مـسائل اجتمـاعی        طور  بهیی که   ها  فیلم

محصول کار فیلمسازان جوان تحـصیل کـرده در اروپـا بـود، بـا               
 مثال، فیلم عنوان به. مواجه شد  میمخالفت حکومت و توقیف رس   

گرایانـه و    ساخته فرخ غفاري که به طـرزي واقـع        » جنوب شهر «
منتقدانه بـه وضـع فالکتبـار زنـدگی در منـاطق جنـوبی تهـران         

قیـف شـد، بلکـه       کـارگردان، نـه تنهـا تو       ۀداخت بنابر گفتـ   پر  می
  . نگاتیوش را از بین بردند

بار بود، تمایل   زیان میآنچه بیش از پیش براي صنعت سینماي بو       
بـه  .  ایران در راستاي روندي غربی بـود 14رژیم به مدرنیزه کردن   

هــاي محلــی جــاي خــود را بــه نفــوذ ایــن ترتیــب نفــوذ رســانه
هاي آمریکایی شروع بـه فـروش       شرکت. هاي جهانی داد  منفعت

همه نوع محصوالت و خدمات کردند، از فیلم سینمایی گرفته تـا         
آنهـا نـه تنهـا محـصوالت خـود بلکــه      . زیـونی یهـاي تلو برنامـه 

  .فروختندهاي مصرفی خود را نیز میایدئولوژي

اي همچنان در سینماي ایـران بـه        ات منطقه تأثیردر پایان دهه،    
ي هـا   فـیلم هاي مـصري و هنـدي و        ملودرام. قوت خود باقی بود   

رقص و آواز بسیار مورد پسند قشر سینما رو بود و بـازار پررونـق               
قـوت    می را بر اذهان عموها  فیلم و تسلط این     تأثیرهایشان،  ترانه
هـاي رادیـویی    هاي صفحه پر کنی و ایستگاه     شرکت. بخشیدمی

دادند، بخشی از فرهنگ عامه درحـال       ها را رواج می   که این ترانه  
اظ محتوایی به شکلی عمیق تحـت نفـوذ      رشدي شدند که به لح    
  )13(.محصوالت غربی بود

صـنعت سـینماي داخلـی کـه        )  خورشـیدي  1340(در پایان دهـه   
ي جاهلی بـا کیفیـت بـسیار پـایین     ها فیلمها و   ها، کمدي ملودرام

یی که روندي تـازه را در پـیش رو          ها  فیلمکرد، با عرضه  تولید می 
  .نام گرفت» 15موج نو«ازه داشتند تکان خورد و بعدها این روند ت

  
  1380تا  میسینماي ایران بعد از انقالب اسال: ب

بعد از پیروزى انقالب اسـالمی، ایـن تـصور وجـود داشـت کـه                
با سینما مخالفت خواهد کرد و سینما از هنـر و            میجمهوري اسال 

کـه رهبـر انقـالب،     میفرهنگ ایران حذف خواهد شد؛ ولی هنگا 
 داریـوش مهرجـویى   يسـاخته  گـاو فـیلم   سخنانی در تعریف از

گفتند، این تصور که سینماي ایران به پایان رسیده است، برطرف 
اي به سینما به وجود آمـد  ها و نظرات تازهدر این مقطع نگاه . شد

  .ولی این نظرات بسیار با هم متفاوت بودند
واکنشی بود در مقابل مدرنیزاسیون دوران پهلوي        میانقالب اسال 

. ز بین رفتن هویت و سـنت ایرانـی و اصـالت آن          که حاصل آن ا   
اي عقالنی البته این روند نوسازي و آبادانی بعد از انقالب با شیوه   

 ۀمند ادامه یافته و تالش کرده است تا به فرهنگ و جامع      و هدف 
 اخالقی، انسانی و دینی را به هاي ارزشایرانی هویتی تازه داده و 

ه و فرهنگ و تمدن ایران بعد از        در این راستا جامع   . آن بازگرداند 
تغییرات اساسی را به خود دیـده اسـت کـه ایـن              میانقالب اسال 
 فرهنگی و هویـت اجتمـاعی و فـردي در           هاي  ارزشتغییرات در   

  . شوندهاي زندگی دیده میسبک
بینی جدید دینی و اخالق مدار که به یکباره در ایران      بر اثر جهان  

 آزاد تبدیل شده بود کـه مـردم         از چیزي ممنوعه و تابو به چیزي      
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هـاي سـینمایی    توانستند آن را به راحتی فریـاد بزننـد سـبک          می
هاي بسیاري از بین رفتند و بعـضی  جدیدي به وجود آمد و سبک     

  .هاي سینمایی نیز تغییر چندانی نکردندسبک
سـینماي ایـران    هاي    اخالقی فیلم هاي    در ادامه براي فهم ارزش    

ایـن دوران هـا و      هاي    ، برخی از فیلم   1357قبل و بعد از انقالب      
   .شود میتوجه به بعد اخالقی در انها با یکدیگر مقایسه 

  

  : ها فیلممطالعه موردي 
  سینماي قبل از انقالب: الف

  )1347(هاسلطان قلب: فیلم

ي تاریخ سینما اسـت     ها  فیلمها یکی از محبوب ترین      قلبسلطان
فـیلم بـر عـشقی      . شود  میفارسی محسوب    عالی از فیلم   ۀو نمون 

سـتاره و سـعید یکـدیگر را        . پاك اما محکوم شده بنا شده اسـت       
هـاي فـیلم دسـت بـه         آدم يبسیار دوست دارند ولی گویی همه     

اند تا جلوي رسـیدن ایـن دو نفـر را بـه یکـدیگر               دست هم داده  
داسـتان  ). 1جـدول   (اسـت اي    بگیرند و داراي فصل بندي کلیشه     

عیف اسـت و تنهـا محبوبیـت فـردین و           نامه بسیار ض  فیلم و فیلم  
هاي محبوب آن دوران عارف و عهدیه       هاي خواننده وجود آهنگ 
  . شوندهاي فیلم محسوب میاز جذابیت

هاي شاخص حضور کـودك در سـینماي        این فیلم یکی از نمونه    
 یک کودك خردسال بـازي خـوب لـیال          عنوان  به. ستها  سالآن  

کودك (حضور لیال. ان استهاي فیلم در آن دور  فروهر از جذابیت  
ي ملودرام تبـدیل کـرد کـه از         ها  فیلمفیلم را به یکی از معدود       ) 

 نقـش کلیـدي در آن اسـتفاده شـده           عنـوان   بهشخصیت کودك   
  ) 14(.است

این دختر خردسال نقشی بـسیار مهـم در زنجیـره وقـایع دارد و               
 داستان فیلم را به پیش بـرده و سرنوشـت فـیلم را رقـم                ةزنجیر
ي ملودرام هـیچ  ها فیلم البته حضور کودکان در این دسته        .زند می

در چند فیلم دیگـر از      . کند  میارتباطی با سینماي کودك برقرار ن     
 چهل و پنجـاه چنـدین کـودك نقـش وردسـت         يي دهه ها  فیلم

هـا در ایـن   بچه. ي تجاري بازي کردندها فیلمشیرین گفتار را در    
ریزي را بـه     نمک ۀیفهاي کوچولویی بودند که وظ     کمدین ها  فیلم

تر شدن داستان از آنها اسـتفاده       عهده داشتند و تنها براي شیرین     
  )15.( شد می
  

  در فیلم سلطان قلبهاتأکید مورد هاي  مؤلفه: 1جدول 
  محتوا  ها مؤلفه
دریغ  سعید و ستاره فارغ از مال و اموال، همدیگر را بی  عشق

 . دوست دارند

ــاره ز رئیــسش گرفتــه  پاداشــی ايســعید و ســتاره درب
وقتی دو نفـر همـدیگر را        «گوید  میسعید  . ندا  خوشحال

 ».دوست داشته باشند خدا هم آنها را دوست دارد

سعید به خورشتی است که آنها را دوباره         عشق ستاره و  
  .رساند به هم می

براي سـتاره و سـعید زنـدگی در کنـار هـم و تـشکیل                  خانواده
 .خانواده نهایت خوشبختی است

خواهـد  که ستاره از همه جا نا امید شده و مـی            میهنگا
خواهند کـه   بمیرد، سه مطرب او را پیدا کرده و از او می     

  .آنها را مثل سه برادر خودش بداند
هـا حتـی مـادر     شخـصیت ۀبه غیر از سعید و ستاره هم       خوشبختی

بینند ولی آن دو فقط با در        سعید خوشبختی در پول می    
 .کنار هم بودن خوشبخت هستند

خواهد با او زندگی کنـد سـتاره        که از ستاره می    میهنگا
 گوید می و سعید کند می که او را با دنیا عوض ن    گوید  می

  .ترین مرد دنیاست که اکنون خوشبخت
 

Ø   1348(صریق: لمیف(  
این فیلم با پروراندن تضاد شدید میان آدم خوب در تقابل بـا آدم             

ـ            ی و شخـصیت    بد، شخصیت مثبت را به سـنت و فرهنـگ ایران
منفی را به حتک حرمت این فرهنگ و سنت پیوند داده اسـت و              

به این ترتیب   . تر بخشید  فیلم جاهلی شکلی تازه و پالوده      ۀبه گون 
 دفـاع  ة معمول در بردارندطور به انتقام در ژانر جاهلی را که      ۀزمین

از یک زن خویشاوند است به شکلی ضمنی بـه دفـاع از اصـالت              
یمیایی در این فیلم با تمهیداتی چـون سـبک          ک. ایرانی بدل کرد  

اي، انتخاب زوایاي دراماتیک دوربین و موسیقی       فیلمسازي حادثه 
  ).13(آهنگ ژانر را قوت بخشیدانگیز، ضربهیجان
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دهـد کـه بـا پیونـد        اي را نشان می   کیمیایی در این فیلم، خانواده    
خون به شکلی بسیار مستحکم واسته شده و خود واقف است که            

اش به اینکـه    دهد اما وابستگی  حد بنیادي جامعه را تشکیل می     وا
و پـا    هایی براي ایستادگی و دسـت     گویند و به تدبیر   مردم چه می  

به . گم نکردن خیلی بیشتر است تا به رعایت حرمت نظام جامعه          
نـه بـه    . همین علت کسی نباید به دلیل خودکشی دختر پی ببرد         

گی نسبت به فرد است بلکـه       این دلیل که تجاوز، بی عدالتی بزر      
بـــه ایـــن علـــت کـــه تجـــاوز، شـــرافت خـــانواده را زایـــل  

  ).2جدول ().16(کند می
  
  در فیلم قیصرتأکید مورد هاي  مؤلفه: 2جدول    

  محتوا   ها مؤلفه
دایی از مردانگـی و نهیـب فرمـان از     دفاع خان  .١  مردانگی

 .چاقو کشی وقتل و دعوا
  مکرر دایی به پهلوان بودنةاشار .٢
تن فرمان بـراي دفـاع از ناموسـش بـدون            رف .٣

  سالح
 .رفتن فرمان براي دفاع از ناموسش .١  دفاع از شرف

رفتن قیصر به حمام براي کشتن اولـین قاتـل           .٢
ــه     ــت رفت ــرف از دس ــاع از ش ــرادرش و دف ب

  خواهرش
خویشتنداري فرمان در سرکوب کردن خـشم خـود           خویشتنداري

راه رو شدن با سه برادر چاقو بـه همـ          هکه براي روب  
توانـد آنهـا را بـه     مـی کنـد  میبرد چرا که فکر   نمی

  .اجراي عدالت راضی کند
 فرمـان را بـر سـر پهلـوان بـودن در             ،خاندایی .١  مرام پهلوانی

 کند میرود نصیحت    که براي انتقام می    میهنگا
 .بردو دایی به رفتار پهلوانی با خود چاقو نمی

 بعد از قتل اول و بعد از قتل دوم دایی با قیصر            .٢
صحبت کرده و از او میخواهـد رفتـار و کـردار       

   .یک پهلوان را داشته باشد
اي که به ننه مشهدي داده است وفا        قیصر به وعده    وفاي به عهد

  .برد کرده و او را به زیارت مشهد می
پهلوانی رو به   

  زوال
خان دایی نمادي از پهلوانی است که دیگر مـرام و           

قیـصر  . دي است مسلک او در این دنیا در حال نابو       
دایی، مرام پهلوانی او را همچون       در مشاجره با خان   

ماهی در حـال مـرگ بـدون آب در حـال نـابودي              
  .داند می

  

Ø  1348(گاو: لمیف(  
 ۀ عــزاداران بیـل نوشــت يگـاو بــر اسـاس داســتانی از مجموعـه   
مهرجویی از زمانی که در     . غالمحسین ساعدي ساخته شده است    

 انتخـاب   ةشناخت و دربـار    را می  کرد ساعدي آمریکا تحصیل می  
با ساعدي ده پـانزده وعـده هـر شـب در            «: گوید  میاین داستان   

خوانـدیم  می. مطب او در خیابان دلگشا روي طرح گاو کار کردیم  
کردیم و نظرات مختلفی داشـتیم کـه   نوشتیم و تصحیح می   و می 

 گاو  مۀها به فیلمنا  ها و نوشته   و از دل این حرف     شد  میرد و بدل    
  ).3جدول ()17( ».سیدیمر

  
  در فیلم گاوتأکید مورد هاي  مؤلفه: 3جدول        
  محتوا  ها مؤلفه
عشق مش حسن به گـاوش کـه از عـشقش بـه فـضا و                   عشق

 گیردطبیعت بکر روستایی ریشه می
  .عشق زن مش حسن به او .١

ــاون و  تعـــ
همیـــــاري 

  روستاییان

. بیننـد  مـی مش حسن را  که اهالی روستا وضعیت   میهنگا
اش به هر طریقـی کـه   کنند به او و خانواده  همه سعی می  

  .توانند کمک کنند تا از این وضعیت بیرون بیایدمی
مردم روستا با وضعیت اسف بار مـش حـسن همـدردي              همدردي

فهمند اینکه گاوش را از دست داده به چـه      کرده و از می   
  .مصیبتی گرفتار شده است

  
Ø  1354(ییکایآمر ممل: لمیف(  
ــل آم ــیلم مم ــته ف ــایی از دس ــیریک ــه از  فارس ــت ک ــایی اس ه
کنندو ممل آمریکایی یکـی از      هاي تیپیکال استفاده می   شخصیت

 و یک بزن بهادر بـامزه و فرصـت          یهاي معروف فیلم فارس   تیپ
ي فارسی به دنبال فیلم معنا دار نبود        ها  فیلممخاطب  . طلب است 

پنـداري  تهایی بود که بتواند با آنهـا همـذا        او به دنبال شخصیت   
هاشان بخندد و یا وضعیت اجتماعی خود       پرانیکند، به آنها و تکه    

  . ها ببیندرا در آن
ي فارسـی آن دوران فاقـد      هـا   فـیلم ممل آمریکایی ماننـد دیگـر       

هاي سازي و داستان بود ولی از سوي دیگر بعضی از معضل          فیلم
  ). 4جدول (.گذاشتاجتماعی را به نمایش می
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در فیلم ممل تأکید مورد اي ه مؤلفه: 4جدول 
  آمریکایی

  محتوا  ها مؤلفه
شـود و بـه       ممل آمریکایی عاشـق نـسرین مـی        .١  عشق

 .کند میآمریکا را رها  خاطر او رویاي
 کند  مینسرین به خاطر عشق به ممل او را رها           .٢

 تا به رویایش برسد
هاشان ممـل را    پدر و مادر ممل با تمام غر زدن        .٣

بیننـد    نـسرین مـی    دوست دارند و وقتی او را با      
شوند که پـسرشان عاقـل شـده و         خوشحال می 

  .سرو سامان گرفته است
اش  ممل بـه نـسرین در مـورد زنـدگی واقعـی            .١  صداقت

اش  نسرین نیز از دروغی بودن زندگی     . گوید  می
این صـداقت آن دو را بـه        . گوید  میبراي ممل   
 کند میتر  هم نزدیک

به در انتهاي فیلم ممل، حسن پپه را دست بند            .٢
 گویـد  مـی بیند و ممل واقعیت را به او     دست می 

که هر آنچه گفته دروغ بوده و زنـدگی سـختی           
در آمریکا داشته و این حقیقت ممل را از خواب          

اش را کنـار    و رویاي توخالیکند  میغفلت بیدار   
  .گذارد می

 کنـد   مـی ممل با تمام دوز و کلکی کـه سـوار            .١  عاقبت کار خالف
 به دست بیاورد و تنها با تواند دل نسرین را نمی

کمک کردن به اوست کـه در نهایـت دل او را       
 .آوردبه دست می

اي که رویاي ممـل در      در آخر فیلم و در لحظه      .٢
هـا و کارهـاي    حال واقعی شدن است آن دزدي  

خالف همـه چیـز را بـه هـم زده و او را روانـه          
  کند میزندان 

  
  سینماي بعد از انقالب: ب

Ø  1366(اهاجاره نشین: فیلم(  
 خود  ۀاي غیراقتباسی و نوشت   با اینکه این فیلم بر اساس فیلمنامه      

و روایت، آن را  مهرجویی ساخته شده است ولی استحکام ساختار     
ایـن فـیلم شـرایط و روابـط     . کند میبه یک اثر ادبی بسیار شبیه  

 ۀاجتماعی و اقتصادي و معاشی زنـدگی در آن دوره را بـه وسـیل              
در این فـیلم مـرز   . گذارد به نمایش می  هاي متنوع خود  شخصیت

هاي آن وجـود نـدارد و همـین         مشخصی میان خوبی و بدي آدم     
  . باعث شده که به واقعیت نزدیکتر باشد

شـهر را بـراي    مهرجویی در تیتراژ ابتدایی فیلم با نمایی متحرك    
، ایـن شـهر بـا معمـاري         کند  میما نشان داده و محیط را تعریف        

 بدون نقشه   ۀ ناهمخوان بوده و توسع    کامالًبدون هویتی داشته و     
ــ ــی  ۀو برنام ــرح م ــدودي ش ــا ح ــیلم را ت ــعیت ف ــد آن وض . ده
آن را با نماي کلی شهر هاي  م و مجلل و برجیهایی عظساختمان

نمادهاي بسیاري که نشان از هجـوم  . در تناقض کامل قرار دارند   
 اي که از همـین آغـاز در       جامعه. دارد سنتی دنیاي مدرن به ملت   

خود داراي تضاد قابل توجه بوده و نتوانسته تحوالت جدید را بـه       
درستی بپذیرد و درك کند و بیش از پیش تعادلش به هم خورده             

هــاي آن همــین طــور در حــال افــزایش اســت و ایــن تنــاقض
  ). 5جدول (.است

 جـا افتـاده و      ۀاینکه این فیلم یک کمدي است امروزه یک مسئل        
: گوید میی مهرجویی در مورد فیلم   قابل قبول براي همه است ول     

سـازم و    یونسکو می  ۀکردم دارم یک کار ابسورد در مای      فکر می «
 مرکزي آن هم ایـن بـود کـه مـا همیـشه چیزهـاي خـوب           ۀمای

بعـد هـم   . کنـیم اطرافمان را به جاي اینکه بـسازیم، خـراب مـی      
شویم، اصال انتظار نداشـتم فـیلم را کمـدي ارزیـابی          پشیمان می 

  .)17(»کنند
  

  ها در فیلم اجاره نشینتأکید مورد هاي  مؤلفه: 5جدول 
  

  محتوا  ها مؤلفه
  آداب و معاشرت

 زندگی آپارتمانی  
  و همسایه داري

 کنـایی یـا     طور  بهدر تمام فیلم این مفهوم       .١
 شود متناقض نما و یا مستقیم مطرح می

مادر عباس آقا در تمام طـول فـیلم سـعی         .٢
اس آقا   همه را آشتی داده و از عب       کند  می
 خواهد به فکر آنها باشد می

 آنهـا   ۀ مشکالت خان  کند  میمهندس سعی    .٣
  .را برطرف کند

آقـا از مـصالح و      با اینکه به دستور عبـاس      .١  وجدان کاري
ــاخت   ــه درد نخــور در س ــواد ارزان و ب م
استفاده شده، مهندس تمام مـدت سـعی        

ساختمانی را که ساخته است تعمیـر        دارد
 .طرف کندکرده و اشکاالت آن را بر 

آقا همه به سراغ کارگرها رفته چون عباس       .٢
 دعواي صـاحب کـار بـه کـارگر        گوید  می

  ارتباط ندارد و باید مزد کارگر را بدهند
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ــاون و  تعـــــ
  همکاري

بعد از دعواهاي بسیار و ماجراهـاي کـه از           .١
تمـام اعـضاي آپرتمـان      . گذراننـد  سر می 

گیرند دست به دست هم داده       تصمیم می 
تمان را ترمیم و تعمیر     و به کمک هم آپار    

 .کنند 
 اهالی خانه به همراه هم بـراي دادن         ۀهم .٢

ــا   ــذرتخواهی از آنه ــارگران و مع ــزد ک م
 .روندمی

که کارگرها را بـراي شـام دعـوت      میهنگا .٣
کنند همه با هم کمـک کـرده و هـر            می

  .گذارد کدام هرچه قضا دارد بر سفره می
 عباس آقا و آقاي قندي را که با هـم   مادر، .١  بخشش

و از آنهـا    . دهـد اند آشـتی مـی     دعوا کرده 
 .خواهد که همدیگر را ببخشند می

مادر، اکبر آقا و مهندس را نیز با هم آشتی          .٢
 .دهدمی

اعضاي آپارتمان از کارگران طلب بخشش       .٣
ــا هــم پرداخــت   کــرده و مــزد آنهــا را ب

  .کنندمی
که عباس آقا و آقاي قندي با هـم        میهنگا .١  تفاهم و گفتگو

مادر عباس آقا ناتوان بـر      . ندشو میدرگیر  
 که باید بازبان    کند  میزمین نشسته گریه    

خوش با هم حرف زده و مشکالت را حل 
 .بکنند

در مواجه با کارگرها به جاي دعوا با گفتگو  .٢
  .دهندبه تفاهم رسیده و مزد آنها را می

اعضاي آپارتمان براي عـذرخواهی از کـارگران          مهمان نوازي
 اعضاي  ۀد دعوت کرده و هم    آنها را به خانه خو    

آپارتمان به کمک هم و با هـر آنچـه در تـوان             
  کنندشان پرستاري میهايدارند از مهمان

اش   برادري میان قندي و همخانه     يرابطه .١  برادري
 .سالک که بسیار یکدیگر را دوست دارند

 عباس آقا کند میمادر، در تمام مدت سعی   .٢
م و قندي و از طرف دیگر مهندس را با ه

  .آشتی دهد
مادر در همه حال سعی دارد که میان اعـضاي            خانواده

او . خانواده و اعضاي آپارتمان صلح برقرار کنـد       
  . اصلی خانواده استۀدر مرکزیت روابط و پای

  
Ø  1373(کاله قرمزي و پسرخاله: فیلم(  

هـایی  کاله قرمزي و پسرخاله برگرفته از فضا، قصه و شخـصیت        
به همین نام یک ســال روي       تلویزیونیمـجموعهبود که در یـک   

 تلویزیونی بین   يترین مـجموعه آنتن تلویزیون بودند و مـحبوب    

 1373در سـال    . شـد   مـی ها و حتی بـزرگساالن مـحـسوب       بچه
براسـاس ایـن    فیلمـی گرفتنـد وقتی گروه سازنده مجموعه تصمیم    

بینـی  انـدرکاران سـینما پـیش      دســت  يمجموعه بـسازند، همـه   
دست پیـدا کــند امــا نـه بـه           خـوبیند فیلم بـه فـروش   کردمی

 کاله قرمزي   ۀمیزان فروش روزان  . میزانی کـه ایـن فیلم فروخت    
آن زمان در سـینماي ایـران پدیـد آورد و مــیزان             تاايتازهرکورد

تهران را کـه بــالفعل شـده       سینماهاية  بالقوکـل فروش ظرفیت  
  آذرمــاه  16ي و پـسرخاله     کاله قرمز . بـود، به نـمایش گـذاشت   

ها اکران شد و تداوم نمایش      تهران و چندي بعد در شهرستان      در
تـرین فـیلم سـال    باعث شد این فـیلم پرفــروش   سالآن تا پایان  

  ). 6جدول ()18(.شودهاشهرستان در تهران و هم در1373
  

  در فیلم کاله قرمزيتأکید مورد هاي  مؤلفه: 6جدول 
  محتوا  ها مؤلفه
، حتـی اگـر کـار    گویـد   مـی همیـشه حقیقـت را       کاله قرمـزي  .1  داقتص

 . اشتباهی کرده باشد
 خود که بـه بزرگـساالن شـبیه اسـت     يپسرخاله نیز به شیوه  -2

  .گوید میهمیشه حقیقت را 
 دروغ گفتن کار بـسیار  گوید می خود يآقاي مجري در برنامه -3

  کند می مدام به این مسئله اشاره طور بهاست و  بدي
کمــک بــه 
  دیگران

پسرخاله همیشه در فکر کمک به دیگران است و سـعی دارد            -1
 . به هر طریقی که شده به دیگران کمک کند

کاله قرمزي نیز براي کمک به آقاي مجري دسـت بـه هـر              -2
 کند میکاري میزند و بیشتر مواقع نیز خراب کاري 

اي کـه بـه اقـاي    نیز به خـاط عالقـه  ) حمید جبلی(آقا یوسف -3
  . ا بتواند ازدواج کندکند میي دارد به او کمک مجر

هـا   شخـصیت  يهمه. ها بسیار مهربان هستند   تمام شخصیت -1  محبت
  مهربان و خوش قلب هستند

  . شود کاله قرمزي به خاطر مهربانی آقاي مجري جذب او می-2
کاله قرمزي از سر قلب پاك و کهرانش سعی در کمـک بـه              -3

  کند می ایجاد دیگران دارد که همیشه دردسر
پسرخاله ذاتا مهربان است و تنها به کمک به دیگـران فکـر              -4
   .کند می

  
Ø  1378(قرمز: فیلم(  

آمیز یک مرد وار و جنونجیرانی نام فیلم را بر اساس عشق دیوانه
قرمز به این دلیل انتخـاب شـده        . به یک زن، انتخاب کرده است     

ود داشته باشـد  که حالت فیلم یعنی عشق و خون و جنون را با خ         
 ناصر ملک، قهرمـان داسـتان       ۀ روحی ةو از سوي دیگر بیان کنند     

  )19(.است
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 ما با   ي عشق مرد به زن یا بالعکس در جامعه        ةسخن گفتن دربار  
عشقی که در فیلم قرمز وجـود دارد        . هایی همراه است  محدودیت

و به گفته خود جیرانی، ریشه در واقعیـت  . یک عشق واقعی است 
. گردد که در ایران اتفـاق افتـاده اسـت         اي باز می  اقعهدارد و به و   

سوءضن و نفرت چیزهایی هستند که این عشق را بیش از پـیش   
حد فاصـل بـین عـشق و نفـرت،          . کنندپیچیده و مسئله ساز می    

ــسئله ــده     م ــه ش ــه آن پرداخت ــیلم ب ــن ف ــه در ای ــت ک اي اس
  ). 7جدول ().19(.است

  
  م قرمزدر فیلتأکید مورد هاي  مؤلفه: 7 جدول

  محتوا  ها مؤلفه
اش از همان آغاز فیلم با تمـام روان پریـشی          .١  عشق

و از همان ابتدا بـا      . ناصر عاشق هستی است   
ــی     ــی وقت ــک زده ول ــستی را کت ــه ه اینک

خواهد او را ترك کند فهمد که هستی می می
 کـه   کند  میاز او عذرخواهی کرده و التماس       

ناصــر دوســت داشــتن را . او را تــرك نکنــد
 دوسـت  کنـد  مـی ه یاد گرفتـه و فکـر        اینگون

 . داشتن اینطور است
ناصر از آنجا کـه هـستی را دوسـت دارد در             .٢

 شود دادگاه حاضر به طالق او نمی
هستی نیز از سر عشق با ناصر ازدواج کـرده           .٣

شان اسـت   و به خاطر عشق به دختر کوچک      
  که او را ترك نکرده است

اش یـی هستی بعد از کتک خـوردن بـه سـراغ دا        حفظ آبرو
خواهد تا در طالق گـرفتن بـه او         رفته و از او می    

شود و  کمک کند ولی دایی حاضر به این کار نمی
 باید زندگی اش را به هـر قیمتـی حفـظ     گوید  می
  کند

ــی  عدالت ــستی م ــرد و  ه ــد از ناصــر طــالق بگی خواه
در این راه بـه دادگـاه       . تواند با او زندگی کند    نمی

 میخواهـد کـه در    خواهد و رفته و حق خود را می     
  مورد او عدالت رعایت شود

 ولـی   کنـد   مـی هستی در دادگاه تقاضاي طـالق         بخشش
 که به ناصر فرصـتی  کند میقاضی از او خواهش     

و به او کمک کند و او . دوباره داده و او را ببخشد    
  ».تا آخرش برود«گیرد  میتصمیم 

تــالش بــراي  
ــدگی   ــظ زن حف

  زناشویی

 طالق گـرفتن  اش براي وقتی هستی از دایی    .١
 کـه بایـد بـراي     گوید  میخواهد او   کمک می 
 اش از این حوادث بگذردحفظ زندگی

ــی  .٢ ــستی م ــاه از ه ــد  قاضــی در دادگ خواه
ــظ   ــراي حف ــه او ب شــوهرش را ببخــشد و ب

 اش کمک کندزندگی

 کـه  کنـد   مـی در دادگاه دوم نیز قاضی سعی        .٣
هستی را راضی کرده کـه سـر زنـدگی اش           

  برگردد
ــتقامت و  اســـ

  ريپایدا
ها را تحمـل کـرده و تـا دم          هستی تمام شکنجه  

مرگ حاضر نیست بـه کـاري کـه نکـرده اسـت        
  .اعتراف کند

هـستی بـدون    . وقتی ناصر هستی را میدزدد     .١  فداکاري
 .رود هیچ تعللی براي نجات دخترش می

در انتهـاي فــیلم نیــز ناصــر بچــه را تهدیــد   .٢
دانـد هـستی هـر کـاري      چرا که می. کند  می

  کند میبراي دخترش 
  

Ø 1380(سگ کشی: فیلم(  
گردد تـا نـزد   گلرخ کمالی پس از یک سال دوري به تهران برمی       

 کـه شـریک   شـود    مـی  همسرش، ناصر معاصر باشد ولی متوجـه      
همسرش، جواد مقدم به ناصـر کلـک زده و بـا هفتـصد میلیـون       

ها، ناصـر زنـدانی     تومان گریخته است و قرار است به خاطر چک        
سال دوري از همسرش بـا طلبکـاران        گلرخ به جبران یک     . شود

در ایـن   .  رضایت آنها را جلب کند     کند  میگیرد و سعی    تماس می 
تـرین اتفاقـات را     مسیر پیشنهادها، تحقیرهـا، تهدیـدها و فجیـع        

اما در همین زمان کـه      . شود   می کند تا سرانجام موفق   تحمل می 
کند، همه چیز بـر وفـق مـراد اسـت، جـواد مقـدم بـه                 تصور می 
آید و ماجرایی را خالف آنچـه ناصـر معاصـر نقـل              می مالقاتش

یابـد، ناصـر همـراه      گلـرخ در مـی    . دهـد کرده اسـت، شـرح مـی      
مفقود شده، قصد فـرار دارد و       هاي    اش، فرشته و همه پول    منشی

گلرخ، ناصر و . انددر این مدت او و سایرین فقط یک بازیچه بوده        
 کـرده و تنهـا   فرشته را با جواد مقـدم و دیگـر طلبکـاران روبـرو           

  .گذاردمی
سو استفاده بر اساس منافع اقتصادي، گلرخ کمالی با خصوصیات          

گیـرد کـه    هـایی قـرار مـی      خود در مقابل انسان    ۀشخصیتی یگان 
اقتصادي در زبـان و فرهنـگ       منافعنمایندگان اقشاري هستند که   

ایی هـا در فـیلم بیـض      ایـن شخـصیت    ).20(آنها نقش بسته است   
ارش از دیگري متمایز شده و یک بخـش از          اساس زبان و گفت   بر

دهد که گلرخ معصوم را احاطـه       اجتماع گرگ صفتی را نشان می     
  ) 8جدول .(اندکرده
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  در فیلم سگ کشیتأکید مورد هاي  مؤلفه: 8جدول 

  
  محتوا  ها مؤلفه
که در هتل در همـه       دریغ گلرخ به ناصر    عشق بی   عشق

گـل از  و دست حال منتظر اوست و با دریافت نامه      
 گویـد  مـی شود و به پـدر   بسیار خوشحال می  ناصر

همه جـاي اتـاق او را میبینـد و بـی دلیـل بـه او                 
  مشکوك و از او دور یوده است بوده است

ــصومیت و  معـ
  صداقت 

هاي او در طول فیلم به ناصر اعتماد داشته و حرف
ناصـر  هاي  را قبول داشته و تا انتها که دروغ حرف 

  . و را باور داردهاي اشود حرف فاش می
ــاداري و  وفـــ
پایبنــدي بــه  

  خانواده

اش را حفـظ    گلرخ کمالی براي اینکه خـانواده      .١
کند ناصر را بخشیده و براي اینکه ناصـر بـه           

 کـه   کنـد   مـی تمام سعی خود را     . زندان نیافتد 
هایش را  مشکالت او را برطرف کرده و قرض      

 بپردازد
پرسد که چه  که فرش فروش از او می میهنگا .٢

 که همـسر ناصـر      گوید  میبرد گلرخ    می نفعی
است و وظیفه دارد براي خالصی ناصر تالش    

  کند
 خـود   يگلرخ به مالقات فرشته میـرود و وظیفـه          راست گویی

جا از او معـذرت     داند که به خاطر بد گمانی بی      می
  .خواهی کند

گل رخ کمالی تا انتهاي فـیلم در هـیچ وضـعیتی              رازداري
حتی زمانی کـه پـدرش   . کند  میمحل او را فاش ن    

پرسـد، از   به مالقات او آمده و از مـشکالتش مـی        
  .زند گفتن مشکالت ناصر سرباز می

بـه   میدوست ناصر معاصر که از سر رفاقـت قـدی           رفاقت
  .رساند دنبال گلرخ آمده و او را به هتل می

کـه   میگلرخ به ناصر اعتماد کامل داشـته و هنگـا      اعتماد
اي شریک کالهبـردارش  ناصر در اوایل فیلم ماجر   

او را کـامال بـاور      هـاي     ، حـرف  کنـد   میرا تعریف   
  .کند می

گلرخ به خاطر پاك شدن وجدانش بـه سـراغ           .١  وجدان
فرشته رفته و از او به خاطر شکی کـه بـه او             

  کند میکرده عذرخواهی 
پرسد که حاضـر      که ناصر از گلرخ می     میهنگا .٢

کارهـا بـرود،    است به خاطر او به سراغ طلـب       
خواهد جبران    می گوید  می قبول کرده و     گلرخ
  کند

رود بـراي   طلبکار اولی که گلرخ به سـراغش مـی          آبرو
اش و اینکه باید اکنون دسـت  آبروي از دست رفته 

  زندجلوي دیگران دراز کند دست به خودکشی می

  
  گیري نتیجه

  
 اخالقـی جایگـاه کـوچکی       هاي  ارزشدر سینماي قبل از انقالب      

گري به سختی قابل تـشخیص      ابتذال و سطحی  دارند و در میان     
 جایگاهی فرعی دارنـد     ها  فیلم اخالقی در این     هاي  ارزش. هستند

و تنها براي به پایان رساندن فیلم به شکلی مثبت بـه کـار بـرده      
هاي غربـی  ها با تقلید از نمونهفارسیاغلب این نوع فیلم .شوندمی

ایین دست و فقیر  و با اهداف تجاري ساخته شدند تا براي مردم پ         
ــوه ــراهم   میجامعــه ت ــرق و تجمالتــی ف ــرزرق و ب ــدگی پ   از زن

  . کنند
به ویژه پس از جنگ     . به کلی دگرگون شد    بعد از انقالب اما فضا    

ایران و عراق، سینماي مستقل کشور به حاشیه رانده شد و تنهـا             
هاي انقالب ، که از آرمان  شد  میحمایت   می رس طور  بهاز سینمایی   

 امـا   60در همـین دهـه      . دس مردم ایـران دفـاع کنـد       و دفاع مق  
یی ساخته شده است که براي فهم تولید چنین آثـاري بـا             ها  فیلم

شناسـانه بـه شـناخت     این مضامین، تنها باید با رویکردي جامعـه       
بـراي نمونـه فـیلم کمـدي اجـاره      . ها دست پیدا کـرد    حقیقی آن 
  .  خورشیدي ساخته شد60 ۀهاي دهها در نیمهنشین
 لحاظ جامعه شناسی فروش باالي این فیلم در آن دوران، نـه             به

حکومت، بلکه نـشانگر     مینشان نقصان و ترك در ایدئولوژي رس      
توجه مردم به مضامین کمدي در دورانی است که کل کـشور بـا       
. جنگی تمام عیار در برابر رژیم بعثی صدام حـسین روبـرو اسـت            

کمیـک و   مـی نکـه ت مهرجویی، عالوه بـر ای  هاي    نشینفیلم اجاره 
گـویی  طنزگونه داشت، اما هرگز فیلم به ابتـذالِ لـودگی و هـرزه            

ي کمدي دهـه    ها  فیلمیعنی همان بالیی که بیشتر      . سقوط نکرد 
در این فـیلم بـه شـکلی        .  خورشیدي به آن مبتال شدند     90 و   80

شوند که سـعی دارنـد در       نشان داده می   میتلویحی و تمثیلی مرد   
هـاي  خـود را بـسازند ولـی انـسان        جامعـه کنار یکدیگر زندگی و     

  . شونددوست مانع آنها میخودخواه، پول
ــا نگــاهی بــه رونــد حرکــت ســینماي ایــران بعــد از انقــالب   ب

 اخالقی را که وابسته بـه  هاي ارزشگیري توان، شکل می میاسال
.  در حال توسعه بـه شـکل صـعودي اسـت مـشاهده کـرد       ۀجامع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

2.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.1.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-607-fa.html


 1396، 2 دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 11

هاي بسیاري را فراز و نشیب  میال ایران بعد از انقالب اس     يجامعه
 سـینماي   ۀي برجست ها  فیلماز سر گذرانده است و این حرکت در         

ایران در قالب داستان روبرویی با موانع و مـشکالت و چگـونگی      
هـاي   اخالقـی و آمـوزه    هـاي   ارزشفائق آمدن بر آنها با تکیه بر        

  . شود میدینی دیده 
  

  اخالقیهاي  مالحظه
 اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع ی  معرفـ  بـا ي  مرور پژوهش نیا در

 آثـار  نیلفؤمـ ي  معنـو  حـق  و تیـ رعا مـی علي  دار امانتی  اخالق
  .است شده شمرده محترم

  
  نامه واژه
 Animation .1  متحرك ریتصو

 Ethical Values .2  یاخالقهاي  ارزش

 Engaged .3  متعهد

  Hardworker .4  کوش سخت

  Idealist .5  گرا آرمان

 Banality.6  ابتذال

  Social Genre.7  یاجتماع ژانر

  Psychological Cinema .8  روانشناسانهي نمایس

  Critical Cinema .9  يانتقادي نمایس

 Humanistic.10  انهیانسانگرا

 Trust.11  امانت

  Sacrifice.12  ثاریا

  Humility.13  یفروتن

  Modernization.14  کردن زهیمدرن

  New Wave .15  نو موج

  

  منابع
1. Massey JR.(2004). Method for the sale of movies 

prior to the production thereof. U.S. Patent; 6(7): 
410-411. 

2. Yazdanju P.(2004). Thought: Some chapters in 
cinema philosophy. Tehran. Markaz Nashr 
Publication.(In Persian) 

3. Philips W.(2005). Cinema basics. Translated by: 
Ghasemian R. Tehran. Saghi publication. P. 5-
6.(In Persian) 

4. Saberi M.(2017). Moral in Iranian cinema. [PhD. 
Thesis]. Turkey: Gazi University.  

5. Maharati Y, Broumand E, Loghmani H.(2014). 
Ethics in scientific research process. Ethics in 
Science and Technology; 9(1): 12-21.(In Persian)  

6. Ataherian M, Babran S, Khaniki H.(2014). Codes 
of professional ethics in media. Ethics in Science 
and Technology; 10(4): 7-16.(In Persian) 

7. Makarem-Shirazi N.(2005). Tafsir Nemoneh. 
Tehran: Darolkotob Al-Eslamie Publication. Pp. 
262-263.(In Persian) 

8. Ibn- Manzur M.(1988). Lesan Alarab. Beirut: Bita 
Publication.(In Arabic).  

9. Dehkhoda AA.(1998). Dictionary. Tehran: Tehran 
University Publication. 

10. Harandi J.(2008). Sacrifice. Available 
at:ww.navideshahed.com//print/php.Accessed: 12 
Jun 2009.(In Persian). 

11. Alavi H.(2009). Practical ethics. Tehran. Payame 
Mehrab Publication.(In Persian).  

12. Moein M.(1971). Dictionary. Tehran: Amir Kabir 
Publication.( In Persian).  

13. Isa R, Vitaker SH.(2000). Life and art. New 
cinema in me ran. Translated by: Faridi P.(2009). 
Tehran: Ketabsara publication.(In Persian). 

14. Tehrani M.(2000). A review of the role of child in 
Iran cinema. Farabi Journal; 37(2):125-126.(In 
Persian). 

15. Talebinejad A.(2004). Unfinished childhood. 
Farabi Journal; 53(3):150-151.(In Persian).  

 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

2.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.1.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-607-fa.html


 هاي سینمایی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران هاي انسانی در فیلم اخالق و ارزش: محمد صابري و دکتر محمت سزاي تورك
  

 12

16. Balduki P, Shiravgen B.(1998). Gheysar stone. 
The search of challenge in the works of Kimayayi. 
Tehran: Kavush cultural institute.(In Persian). 

17. Haghighi M.(2013). Mehrjuyi, Forty year result. 
Tehran: Nashr Markaz publication.(In Persian). 

18. Mostaghani S.(2001). The change of genre in the 
cinema after the revolution. Farabi Journal; 42(2): 
55-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Abbasi J.(2002). Reality pieces, talking with the 
famous actors in Cinema. Tehran: Peikan 
publications.(In Persian).  

20. Qolipour A.(2003). The cultural language: A 
review of killing the mad dogs of Beizayi 
presented by the visual media institute. Mehr 
Journl; 27(2):22-24.(In Persian).  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

2.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.1.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-607-fa.html
http://www.tcpdf.org

