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Abstract 

Iranian cinema films, especially the works presented at the Fajr Film 

Festival, are mainly pioneers "in the position of discovery and screening" of 

society's problems and dilemmas, and less often act as the leading art "in the 

position of providing the solutions". In Iran, little attention has been paid to 

the strategic issue of civilizational cinema; the cinema that can broaden and 

deepen the future horizon and direction of cinema in three dimensions: the 

motivation of cinema artists, the content of films, and the attention to the 

neglected capacities of the audience. This article uses semantic research 

method and deductive thematic analysis to analyze the essential components 

of civilizational cinema and also deviates from the criteria in Fajr Festival 

films (by purposeful sampling among the films of the 40th period). For this 

purpose, the theoretical approach of "reasonable life" has been used to show 

examples of cultural harms. The findings show that the Fajr Film Festival, 

which is held in the name of the Islamic Revolution, is far from a 

civilizational cinema. Some explicit deviations from the rules of 

jurisprudence can be identified both in the policy-making of the festival and 

in the process of production, selection and display of works. Some political 

and insightful factors have been introduced as the most important obstacles 

to the continuation of civilizational cinema. Also, the article seeks to show 

the mission of the festival's artists towards their transnational and 



 

 

exterritorial duty in the Islamic world (and in pursuit of the civilizational 

goals stated in the second step statement of Islamic revolution). 

Keywords: Fajr Film Festival, Cinema, Culture and Civilization, Identity 

and Personality, Islam and the West, Ethics and Jurisprudence. 
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 چکیده 
ورژه آثار یریئ  شیهه رر شنیمریره فیلم ف،ا  داهًاپ شینیاو  های سییماای یرای،  ه فیلم

ممزل  هما  ًا ه »رر مقام کنییو و ااار م مئییائم و م جییعه شام   هئیی مه و کم

کممه. رر یرای،  چمهی، ه  مرضییرر ریهداری  شینییاو »رر مقام ریهانییارمم دام مم

ًریاه رر سیی  هد ه یاایزه  سیییماای ًاهام شاریه   انییهه یسییما سیییماارم ک  مم

های مغفرل ازر مخاطدا،   ها و ایز ًرش  ه  ظافیمهماممهی، سییییماا  ما ریی فیلم

وسیی م هخنییه و ً ایق کمه. یرا مقال  ها یسیی فاره ی   یفق و مئیییا آرمهه سیییماا ری  

های ضیییاوری  شژوهم و ًالیم مجیییار، سیاسیییم ه  ویکاوی م لف های راللمروش

گیای  های شنییمریره ف،ااها اارا سیییماای ًاهام و ایز یااایا ی  م یارها رر فیلم

ورکار  هیای چللایا روره  شاریه ی  یسیییم. هی  یرا ممزرر  ی  رهیهفامیه ی  مییا، فیلم

های فاهمام یسی فاره شیهه  ازای »حیاه م قرلم هایی انیا، ریر، مایاررق آسیی 

رهمه ک  شنیمریره فیلم ف،ا ک  ه  اام یاقع  یسیعمم هاگزیر  ها انیا، ممیسیم. راف  

های هیار  ی  سریده فقلم ایز  شیرر  ها سییماای ًاهام فاهیل  ریرر. هاهم یادای مم

م رر فاآرمه ًرلیه  یا خا  و ااار  آثار ساهم  گذیری شنییمریره و ههم رر سیییاسییم

ًارا مریاع یس اایر سیماای  شیماسارم هئ مه. ه جم دریمم سیاسم و هیمنم ی  ملم

یاه. هاچمیا  مقال  رر ًعش یسیم ًا رسیالم هماممهی، شنیمریره  ًاهام م افم شیهه

دال یههیا  راشیا، رر سح  شلا، یسعماو ه ما ی-ری ائیدم ه  وظیف  فایملیم و هاو،

 ًاهام ممهرج رر هیاای  گام روم  انا، رهه.
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 مقدم  و بیان مسئل  -1
رر رراا، هاسی ا، یسیم ک  ها مدمای    Poleisم ارل ها    Civitasًاه، ی  ویژه الًیا  

ریائیی مه ک  سییا اهه شییکم یی ی  الارها و رویهط یش اادم ممآ،  شییلا ری م،ارد 

آوررهای هاًای ی   اهگم یسیما شیلا م لرل ًاه، یسیم. رر یرا ازام یش اادم  رسیم

ااشذرای ها  شییراه. ًلقم مئییلط ی  ًاه، رر غا   شیراه شهیرمفاهمام ًئییارع مم

های  م مای شیاو ی دقعایم ها ررا   ویل شییرهشینیافم یش اادم ریشی   و ه یاهرنی  

های  سییم م و ید عی اااش ماری ه  شلا، هئیی م و یش اادم یسییم. رکم ی  ورژگم

م میای یرًدیاطیاه و ًدیارل ًری، شلیااااری ًایه، م افم کار کی  هی ًایه، ری مم

-45:  1396اکاشیفم     رورشیاار ممیطعداه هایی ًرسی   کایم و کیفم آ، ًاه، ه 

 ی و ًایه،  ًری، گفیم کی  فاهمیو ًایه،. ررهیاره ریهحی  فاهمیو و ًایه، مم 41

یفزیسییما ر مم ًیثیا فاهمو ها ًاه، یثا  یرنییم و ًیثیا ًاه، ها فاهمو یثا فاهمو

. یاریر هما کعسیی  و مهر، اق  ملام رر  52-51:  1396اکاشیفم    یفزیرنیم ریرر

رهمهه  دمری، ها ًا های ًاهام ریراه. رر یرا میا،  سییماا هم ه آرما،هئیط هاورها و  

هیا شیارایاه ما یا  و رهمیهه یهیهیا و آرمیا،دمری، انیییا،هیای مرشرر و هم هی ویس ییم

 ماامهی ریرر. هماهایرا  ر  سایئم و فلم ی  هما سیماا  سایئم و فلام ًاهام یسم.هم
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های دایق م اف ماماامه     هم رر الر طرر کلم  سیا ًاراله فاهمام ها شامه 

های هیاوام و اااررااماامه هما  ًیثیاگذیر یسیییم. فاهمو ها ها  و هم رر الر یر ش

شرر و یرا م ما ه  وش  ماری فاهمواماامه آثار همای  شام   ًرسط یفایر م ماریر مم

اا  حکارم شیماسیراهه. هارسیم م مای آثار همای ی  وشرر همیاام م افمایز ً،لم مم

هیرره  های هماممه ک  هرر ه ها و یر ش. یسیاسیاپ  یاهرنی  Barry, 1999: XIا ریرر

هیا  مم قیم یایه  ی  طارق سایرریرهیای فاهمامامیاامیه سیییدی یش ایادم شیییکیم گاف ی 

   .83:  1367اولو   شراه  مم

های ررمم یشییاره ممهی و ایز مااومیم ما ریی هما ی  م لف شاج  رام ه  هلاه

کمیه کی  هی  شاریا، یف یار، شرل رر شریمع  کاره یسیییم. یو رر »فلئیییفی  شرلم هییا، مم

مهر، ًیثیا دایقم ها شیییره هاآوررما، ی  ائییدم مرشرر میا، »چیزهام و »یر شام  

شییررم و یرا رو ممها روه شذرای یر شک  ها اردم دیمیمااریآالا ریشیی   یسییما ه 

هیمم کایم ًاه، غا  ریرر. ها یرا یساس  یاهرن  مرضرر  راللم ها طلی   غلد  شلا،

.   164-169:  1389اهرر،    هنییا ی  هییرره کیفم ه  هییرره کایم گذیر کاره یسییم

ًریاه کلیم ما ریی هما ری فارغ ی  یریئ  فاماسییاه ار  هاچمیا ی  ازا  رام  ررا مم

اااه کایم  را  گمر، ها یرا هاور یسیم ک  یه عا    .171: 1388ا رام    ًاسییم اااره

:  1361اگمر،    و کیفم هیا رایای شهره و سیم م ه  داهی  هما ایز ًئیای راف   یسیم

شیلییا، 676-678 ای ییی،یی   رر  میدیمییای  .  هیا  هیمیا  ًی یاریو  غیا    ًیاییه،  کیاییم  هیییمیم 

شماسم رراااماک  روره مهر، ی  آ، م یثا هرره یسم   ااظا ه  وش  مائرس و  م افم

: 1382اریورریر      ا40:  1374اآژاه     ا321-322:  1383امهرشرر    ماری  ردارم یسم

19-18 . 

ًری، رر هماهیای یسیییعمم  هیا ری ممرر مقیاهیم  ًرشی  هی  سیییاحیم م میا و یر ش

وشر کار. ها یرا مدما  هما هییافاپ منیی ام ها وش  مائییرس و ماری ر  یثا شئییم

. م فکای،   27: 1390امرسیری   ایئیم و ه  وشره فاهمو غیاماری ایز ماًدط یسیم

اا، ازیا یهرااییا فاریهم  یهردلم سیییما و یهرحامه مااه غزیلم دارماپ رر ها  مئییل

سیا اه.  ازای  هما ری فایًا ی  هیرره و فاماسیاه ار   ه  ما ریی م مارما آ، م ایم مم

دمری، مثیال  فیاریهم هما ری ً،لم وشرر هی  اار یفجیییم و هاًااکایال  چی  رر وشی  هی 

طرر  . ه  72-73: 1390امف رام   اره یسممائرس و ماری و چ  غیاماری ً ارو ک

 شیماسیم وشرر ریررشیماسیم و  ردارمکلم ی  ممزا یسیعم  اردم یاحداق هیا هئی م

. یاهماج م مررم هاآمهه ی  رراایسعم   32: 1390 اامرسری  64:  1378امعهالام   

  .1393ادافا، مم     ًارا هایار  هماهای یسیعمم یرایام هرره یسیمرکم ی  ملم
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غا  هرر، آثار همای  روسیررام و یًایال دماهیا اهعا رورکار کاا م مدمم ها همه

فاهمام و ررمم ها هماهای یسییعمم ی  مریرری یسییم ک  دارماپ رر هماهای مخ لفم 

رهم و ررا شلم . Leaman, 2004: 12ا  ا(Pope, 1976: 2)ساهم شییماسییارم یسییم 

طرر مثال  ی  و ه    189: 1374اهاسی یه     کمهسیام و سیر ری هایی هما منیخ  مم

  م،ایی شیام ی  ها هماهیای یسیییعمم یرایام هی  چمیه طارق ًییثیا گیذیشییی ی  یسیییم

: یلو یر،یار یاایزه هایی هماممیها   ما ریی هماا  112-115:  1393مم    ادافیا،

 ج ًرش  ه  مخاط  هماها.

ها هرر چی  هییا، شیییه  ًایه، ی  طارق فجیییای فاهمام شیاری و حیاکم  همیاها آ،

سیییا ی هما آفارمم و شاریا،مئییییاهیا ری هایی اق -ریهدارهیا و کع،-ًریایه کع،مم

سییماا فایهم کمه. سییماای غا  رر مئییا یههیا ًاهام هرر ک  ممد   ی  دقعایم 

های گررای یرا یهزیری  دافم و ممقحع ی  حیاه ررمم یسیم  حاکم کاره یسیم. انیاا 

های یرا سیماا و ررراهم کار. فیلم  Hollywoodاای  ًری، آشکاری رر سیمشارا، ری مم

ایز سیمااهای مناه  ها آ،  رر کمار ممحق ً،اری  م یثا ی  مقاهه و یغای  سیاسم و 

یرهئرلرژر  اماامه یلقای سایئم هاص آهایلزماام هاآمهه ی  هیلیرایئیم  هئی مه. رر 

یاقع  مئییی اا    طرر هاص ًری، ه  شدل  فکای یسیییعمم یشیییاره کار. ه مقاهم  مم

سییا  شاری  و ًاه،یلللم ه  یائییا،ا شام  یی هایی یحیای اااش هلیف یسییعمم طلی  

هرره یسییم. یرا مجییار، ویال رر هیاای  گام روم یاقع  هییایح اپ محاا شییهه یسییم.  

ها و یههیا یاقع  یسیییعمم سایر یسیییم ک  ها  هال دع  هما سییییماای مد مم ها یر ش

یلاللم سیا ی م مری ری رر سیحرا ملیم و هیااردم شارا،  یسیلر  و سیدکم م فاوه 

 رسم هزاه.  

ًارا رورهیرهای فاهمام ماهرط ه  سیییماای ًاکمر،  رکم ی  ملم 1361ی  سییال  

یالهیرل  سایر یسیم  شس ی  یاقع  یسیعمم یرای، »شنیمریره فیلم ف،ام هرره یسیم. دلم

لااظ ما ری و م ماسیی  ها  ثار ه ک  یرا شنییمریره مزلا و ااارمهه شارا، م فاوًم ی  آ

اام  چللایا روره  یههیا شنیمریره  ها و یههیا یرای، یسیعمم هاشیه. رر آریارسیالم

دمری، شاًری ررهنییاام ی  فاهمو چمیا ً ارو شییهه یسییم: »سیییماای یرای، ه یرا

های یائییاام  یهعسم  یاقعهم و یرایام و یسییعمم هاریره رر سییایسییا شلا، ها یر ش

ها و ها هها یر ش-شماه   شهه یسم. شنمریره فیلم ف،ا ها ًکی  ها یرا کع،  م مری

ممزرر آثار هاگزرهه ر  هخ  ه مهیر  یمییهآفارا و آگاهمحایارم ی  سییییمایای یهعق 

سییال سیییماای یرای، و ًقهرا ی  ًعش هماممهیا  سیییمااگای، هعق و فایهم آورر،  

 شیییررم  هررم ملیم و ررمم هاگزیر مم میمی  رشیییه و ید عی آثار سییییمایارم ها شاری
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. یکمر، ها گذشییم چلم روره ی  هاگزیری   1: 1400ارهیاهاا  شنییمریره فیلم ف،ا    

شییماسییم فاهمام یرا رورهیر  ا  ها یسییاس ازا ال م یسییم ک  آسییی شنییمریره  ه 

- کع،گرا   هلک  ممحدق ها شییماسییم و ًدارشییماسییم یرویر را ًالیم گف اا،شارا،

رو  یرا مقال  ًعش یی دلام و روشییامه یا،ام شییرر. ی  یراشیییرهم یارهای ًاهام ه 

شییماسییاا  فاهمام ی  شنییمریره فیلم ف،ا ها یسییاس کمه ک  اردم ًالیم آسییی مم

سییا  ًاهام یاقع  یسییعمم  ری شیایای سیییماای ًاهام ًای امحاهق ها یههیا شارا،

 کمه.  

 بای پژوبشبدف و پرسش -2
شیماسیم فاهمام شنیمریره فیلم ف،ا ها  ًارا هها دداره یسیم ی : آسیی اههد 

  و هیا دمیاریم هی  سییییمایای 1400میاه  مایم ًااکز سایر ریر، چللایا روره اهلاا

 سا  ًاهاما های اهه یههیا و مئیا شی ا رو رر یاقع  مئ اا یسعمم.شارا،

ی سییماای ًاهام  هاها و ضیاورهراللم  -1های یهیلم دداره هئی مه ی : شاسی 

دمری، سیییمیهی ًایهام  شیییامیم چی   ممیهرج رر هییاایی  گیام روم یاقع  یسیییعمماهی 

هیای مرشرر رر شنیییمریره فیلم ف،ا کی  مایییاررق آسییییی   -2هیارم یسیییم   م لفی 

 شراه  شامم چ  مریرری یسم رهمهه یااایا ی  م یار و یهرل مائر  ممانا،

 پیشین  پژوبش  -3
رر شژوهنیم ه  ها ااارم هررم ررمم رر سییماای   1391ا یر و هاکاری،ماشیهی

یاه ک  ها طدق آ،  رر ره  سییرم یاقع  ه  ه ه ًقارداپ شس ی  یاقع  یسییعمم شاریه  

چ  رر سییماا ما ریی سییماا ی  کم ال الارهای سییاسیم و ررمم هارج شیهه یسیم. آ،

ر سال  یهعق هاسم مااهه  هیافاپ ًرش  ه  هاکاه ررا فاری و شیماهم فاری ی  ررا ر

سیییایم هرریم ددیاره رراا  اردم حاکیم ی  هرریم سیییم م ررا هی فاری یسیییم. هی 

 ً،هرهازای ی  ررا رر آثار سیماارم منلرر یسم.

اق  گف اا، یسیعمم سییاسیما فقاه م ها سییماای    1398اشلیلراه و سیاهیم

یایه کی  ها طدق سیییییاسیییم یرای، شس ی  شیاو ی یاقع  یسیییعمم ری ویکیاوی کاره

-های کع، فاهمام کنیرر رر حر ه سییماا ائید اپ م یثا ی  یرهراشیا،  سییاسیمهای  راف

سیا ی و گف اا، یسیعم سییاسیم فقاه م هرره ک  هرر ری رر سال  الارسیا ی  ًنیکم

های ریریی مفاهیم یاقع  یسییعمم انییا، ریره یسییم. یرا گف اا، ه  حاارم ی  فیلم

یایه  شاری ر کی  م اا آالیا ددیارهم فاهمام ممًاورج فاهمیو یاقعهم و مقیاهلی  هیا ًلیاش



 1401ًاهئ ا،    ♦  2شااره    ♦  11سال    ♦یش اادم فاهمام  ریهدار       353

 

 

مارر  گایرما دهیلمسییاالری  یهییرلگایرم و مارمگایرم و سییا اهگم  هییل ی : ویسع

 گایرم یسعمم.ید هیل  مالام

ه  طاا مرضیرر شغایفیای یرًداطم سییماای ملیم یرای،     1398افیا  و هیچایالر

یاها ها یرا هها ک  مدمای حاکم و اقن  ریهم هایی رورکار سیماای ملیم  یشاره کاره

شیرر  چ  ی  هارج ویرر ممًاسییم کممه. ی  ازا آالا  ررهای سییماای یرای، هایی ها آ،

یاه.  سیی م مهرارم انییههررگنییرره هرره و رر ا ی،   مئییائم هیمافاهمام سیییماا ه 

مریهییعًم   ها، فارسییم   -سیییماای ملیم هاره ه  یه اری شغایفیارم هاچر، یرًداطم

 شماه م  ًایم  مرسیقم و ااارگای ًرش  ریش   هاشه.-ملاشاه  فکای

های سییماای ًای  شالرری یسیعمم  ه  هارسیم شیاه   1399اداشیرری و ررسیفم

یاه ک  مقراله مئ خاج ی  هیاااه و دارره کارهیرای، ی  ررهگاه رهدا یاقع  یسعمم م

های رهدای شیامم سییماای م  له  سییماای رفار مقهس  سییماای ررمم   ًرهیی 

سیییماای م ماگای  هما م  له  هما ررمم و هما یاقعهم یسییم. ها ر  ی  یرا مقراله 

 یی ی  مفاهیم م ایا هئ مه.ریریی شاه 

گذیری  رول م یرای، ری ها ًالیم سییاسیمازار  سییماای   1399اآشیما و یسیه یره

های همیار سیییماارم فاریهم شیایای سیییماای شس ی  یاقع  ها ًیکیه ها سیییاسییم

یاه ک  ها طدق آ،  سیییماای ملیم رر ها مقحع سیییاسییم و ها ًئییلط ر  شماا کاره

یی دمری، شاوژهًرشلم ه  یههیا هرمم ه سییییاسیییم ً دیا و ً،ررز شیییهه یسیییم. هم

های مئلط کار، ی  مئائم هرره یسم. شنمریره فیلم ف،ا رکم ی  داه   فاهمام رکم

ک  کهیم سیییماا  ها ائییدم ه  سیییماا هرره یسییم. یشیی ایکم ررهاره یرارورکار رولم

های یاقع  هاشییه  وشرر اهیشیی   یسییم و دماورا م مردم ًریاه م ماسیی  ها یر شمم

لااا   فاها و غیاه انیا، ی  هاچر، سییماای ررمم  م ماگای  یر شیم  رفار مقهس  مای

 ها ریرر.ًن م سیاسم
ه  مئیائم سییاسی م سییماای یرای، رر ره  شم،م یاقع    1399اشرهای و وکیم

یاه ک  ها طدق آ،  مئییائم شییامم وشره م مردم ی  شال  مهرار م   یسییعمم شاریه  

یلالم  مخاط   شنیمریره  یس ایار  سییاسیم    راسیاه م  مجیامیا سییماارم  هیا

یلالم سیماای یرای،  اهرن  و غیاه هئ مه. رر یرا شژوه   ًرش  ه  ررا رر وش  هیای

شیه، سییماا مرضیرر شلاام-ایا ممه یه اام ًنیخی  ریره شیهه یسیما ضیاماپ ه  کع،

یلاللم های هیاهاره ًرش  کار. ررپلااسم ااظا ه  سیماا هایی حجرر م ثا رر شنمریره

 ایز مام ًرش  هرره یسم.
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ًری، چمیا یردیا کار کی  ًیاکمر،  هیژ شژوهنیییم مئییی قعپ هی  مم  بنلدی:جمع

شیماسیم فاهمام شنیمریره فیلم ف،ا ی  ممزا سییماای ًاهام اپاریه   یسیم. آسیی 

رهمهه هخنییم ی  فقهی، یرهیاه و شژوه  ررهاره یرا مرضییرر ریهداری  هرر انییا،

ًا یهایم ًرش  ه  کمه  آسیی  فاهمام رر سییماای یرای، یسیم. یرا مقال  ًعش مم

دمری، مرضیردم حیاًم و فایرول م هایی یاقع  یسیعمماها  سییماای ًاهام ًای  ری ه 

 ًیکیه ها گام روم  مام ًااکز و ًالیم سایر رهه.

 مالحظات نظری   -4
ددییاره هخ   یرا  ًالیییم  مدییاحیی   ی   ممزرر  مفییاهیم   ً ارو  یلو رر  ی :  یاییه 

مداام ازای  یه هی ًئیای رو ررهگاه ااسیرًم و شیررا   رر شیماسیاا  منیخ  ممآسیی 

الهرًم ی  هما رر سییماای غاهم و یسیعمم ًرضیی  ریره هریهمه شیه و سیپس رورکار 

مثاه  رکم ی  مداام ساهم یًکا ائیییدم ه  همااها ًیکیه ها سییییماا  »حیاه م قرلم ه 

ها  شیماسیم فاهمام فیلمهمهی ازای ها یسیاس ًالیم آسیی شیرر. ج شاعم افم مم

 هیا، هریهه شه.

 فربنگی - شناسی در تحلیل اجتماعیتعریف مفابیم: مفهوم آسیب  - 4-1

ک  هاهم ی  شییرر. همااممآسییی  یش اادم ه  سییح  شیامهی و ًد م ماهرط مم

مئیائم یش اادم رر سیح  وسیی م ی  ر  یش اار را شام   گئی اره و شایکمهه شیراه   

ی رر شیاکل  آ، ازام یش اادم ااارا، هریهه ی امههشیامهها و ًد اه ااسیا گار و هاهم

ًری، »آسیییی  یش اادمم ًلقم کار.  شیییه. چمیا آثار ممفم و ًد اه یش اادم ری مم

هیای یش ایادم هی  هیا ًرلییه مئیییائیم و هاچمیا  یرا یمکیا، وشرر ریرر کی  آسییییی 

دداره رراا   ذهمم یسیما ه -ها  دیممهای رراای مم،ا شیراه. ماهیم آسیی آسیی 

های آسییدم رر کمار ااررهای  کمنیاای، یش اادم رر ً ارو هاهم ی  شیاه ذهمیم 

یی  ها رکئییا، ایئییم و دههدعوه  ًیثیاشذرای یفایر ی  آسییی هیاوام  سییلم ریراه. ه 

شذرای ها م غیاهای های ممفم یش اادم سایر ریراه. آسیییی ًا رر م ا  سیییرر هی 

طرر کلم شارااه یس ایاری ه  یش اادم رراایاماامه سیا  شمس  ًااییعه  شیغم و

 . 30-32:  1399مم    ادافا، یش اادم  رر یرًداط یسم

ًری، هماامم فار ری ممآسییی  یش اادم اقح  مقاهم سییعمم یش اادم یسییم.  

های یش اادم هرر ری رر ها و اق ریریی سییعمم یش اادم ریائییم ک  ه ریاه ف الیم

حیه م  یارا هاو  رهیه و هیا شیام ی  و هم،یارهیای یش ایادم شیرایه هاسایر کمیه. شس   
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ریر مثدم و ممفم فار رر یرًداط ها  م مای یر راهم رف ارهای م ممسییعمم یش اادم ه 

شیییرر. رر یرا شیییایرط  یائییی،ام رراای، یسیییم ک  ه  کاریرم یو رر شام   مم ج مم

یحئییییاس و  مم  یش اییادم  یفزیر   شییام یی   هیی   : Lareson, 1993ا  رییاهییهشیراییه 

. همیاهایرا  ویکیاوی و شیییمیاهیم یه یار ایاسیییا گیار هیا شیییاکلی  ری   Keyes,1998 اا257

آورر.  ها فایهم ممشیماسیاا  ری هایی شژوه م،ارد  را ازام یش اادم رورکاری آسیی 

ساارام ری جییاپ همهم،اری ااشییم ی  ها یهعسم  ً لیق سریده و ه »آارممم اردم ی  هم

رهمهه شییایرحم هم،اری گئیی اره و هاایام انییا،کمه. شس  یرا ارر همًرهیییو مم

: 1387رو اداگ   &اکر ر   طرر هم،اری م یا شهه هاشهیسم ک  ی  شی   رف ارها ه 

همهی شیماسیم فاهمام رر شاعشیماسیم یش اادم ها آسیی . ررهاره ائیدم آسیی  401

 هریهه شه. ازای مقال  ًرضیااًم یریئ 

 مرانی نظری - 4-2

 بنر تمدنی با رویکردبای ناسوتی و البوتی -4-2-1

سی  اااش ه  ًارر  ساهم ًاارز هئی مه ک  رورکار ه  فئیلف  ًارر  و ًاه، ری ایز 

: یول  اااش الهرًم یسییم ک  ها طدق  4: 1393اکافم     رهمهیلنیی ار سایر ممًام

کممه و ریریی هها و م ما  هرًم سییا ممسیری ممنیائم یللم و الآ،  ها  کائماه ه 

هئی مه. ًارر  داهی  ً،لم منییم یللم یسیم. روم  اااش ااسیرًم و یائیاام یسیم ک  

ریاه ک  هرر یائیا، هاره ه  آ، ویهیم شیرر. سیرم  ی  شام   یائیاام ری ویشه ههفم مم

ًارر   ر  سییر  ائییدم و یائییاام یسییم و ی  سییری رراا  شمد  الهرًم ریرر. فلئییف   

م مای یاهرنییه، ررهاره ًارر  یسیما مرضیرداًم هاچر، مده  و فاشام و چاراام و ه 

اکافم    ها و هنییارم مام ًیمم هئیی مهها  ًاه،ها  فاهموچایرم سییاارشییم ملم

ی  رورکارهیای سیییی  5:  1393 ی  رکم  گیاای  هریهیه هرر. غا  . هما ًایهام م ییثا 

داهًاپ اااش روم ری ً قی  کاره یسیم و   طرر ک  رر یریم  یشیاره هریهه شیه اهاا،

 رورکار سرم ها مداام هما ًاهام یاقع  یسعمم مئااخم ریرر.

فلئیف  ازای ًارر  ریریی سجیاوه یر شیم یسیما هایی مثال  مئیلاااا، ها یسیاس 

ًیارر  و ًایه، وشرر ریرر کی  کیاوریه، آالیا  هیاور هی  ساآ،  اردم هیاور هی  سیااراامیهی 

  م ا ًارر  هنیییای و شاریه ا ه  هاهم مداح  م افیزرکم و مئییی لزم فایًا رف ا ی

رهه ک  هایی رهدای یائا، یی ی  ًرهییفاه ری ه  ما یریئ  ممررمم یسیم. ساآ، م،ارد 

ًری، ی  آالا یسیی فاره کار. ازیر مرشرر  ازیر یی هل ا ممسییری آرمههرر مئیییا هرر ه 



356  1401 ًاهئ ا،    ♦  2شااره    ♦  11سال    ♦  یش اادم فاهمام    ریهدار    

 

 

ااای یسییم   رای  اردم آرمههمیا، حق و هاطم یسییم. رر هیم  ساآام  مردررگایرم  

ررآمیهی هایی شیاریا، یی ی  مایحیم ًیارر  و شی ظلرر مم،م و هیاور هی  مردرر ماحلی 

.  120:  1393اکافم     ااای هاهاسیی   ی  روا و فحاه یسییمًارر  یسییم. یرا آرمهه

هیای م مری همیاهایرا  هما ممد ی  ی  رورکار یاقع  یسیییعمم  همای فیارغ ی  یر ش

 ایئم.

ًارا  هره هاایه ها افم دقعایم حقیقم و ماهور کار، شماهم ه  شاریاًاه، ش

یی ک  رر  ما، رائیااس دزه رافم و . کلا  31:  1387اگمر،   ها شیکم گافمماًد 

کار  یوماایئیم یسیم. آرمیا، ی  شی  ًاام هااام  ًاه، شهره ری رر هرر هعهی  مم

اپ یائییاام ًقلیم رهمه. یوماایئییم  های هییافممه هرراه ک  ها  چیز ری ه  ائییدمدعس 

اخئی یا هیرره چیزی یسیم ک  ه هها ه  سیکرالررئیم م اهیا ًدهرم شیه و ًاه، 

افئی  یسیم  شهره هایی ًقلیم ریر، ها  چیز ه  یرا م یار ک  یائیا، هرر غارم فم

. ممنیی ًاه، شهره اردم ویرواام و یمای  33: 1387اگمر،   یشی یاس  ری انیا، ریر

یسیاس ممحق مایً  هئی م ی  هاال ه  شاریا شیکم گاف   یسیم و ها  هعا سادهه ها 

هیمه و هیژ یهییم هاالًای ری ه  چیز ری رر سییح  شاریا  ماری و ًنیی م رر کثاه مم

. رر ًاه، غا   دمایای ک  انیاااا   36-39: 1387اگمر،     شیماسیهرسیایم اام

. ه،رم  64: 1387اگمر،   شلیاام یسیییم  ماش یم و ًفرق راف   یسیییم-سهره یرا

های  گایراا  را سیخمرریهای یهعق های مخ لواماامه هلاا ماًارالیئیم غاهم رر لداس

روسی اا   فاآرمهی یسیم ک  حقیق اپ شییحاام یسما ر مم ایاورم ک  ها  چیز ری  یائیا،

کمه و ًاام ًرسییی   ًاه، شهره ها مدمای گایر  ازولماها هعا مئییییا ویروا  مم

. ها یرا یسیاس  هما غا  همای  147: 1387اگمر،   یسی ریر هرره یسیمشاریا ها هاال   

 ها ماهیم سکرالر هریهه هرر.

شییماه مم ری یدعم کار ک  ًغییا یسییاسییم ی  ازام  ماکس وها ظلرر »یائییا، روی،

گایرم یهعسم ری شهره آورر. یائا، مذهدم  یره مایًدم ه  ازام هایهای و ائیدیمسیلئیل 

آره ًا لذه هدار. شس   شیماه م ه  رایا ممی هاسیه  یما یائیا، روی،شیه ًا ه  رسی اارمم

شینییااما، دلرم    .Rieff, , 1990: 3ا  رههید قاریه شای هرر ری ه  یحئییاسییاه مم

یش اادم یر ش ری هاف مم و ش لم و م ما ری ر  فایورره هنیییای و سیییاه   یائیییاام  

کرالررزیسییر، ر  وضی یم ی  ازا یسی یر هاوس  سی  .14:  1393شرر  ارحیم  ریامهمم

 کاه  یهایم ررا هایی یریره 1:  57: 1387اهاوس    یش اادم ها س  م لف   را یسم

هیا و الیارهیای ررمم   کیاه  ید دیار یش ایادم اق 2هیا و الیارهیای غیا ررمم  اق 
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ها و دقاره ررمم و ًمزیم کار،  کاه  رر میزی، ررگیا شیه، مارم رر یداال  یرهه3

 های ررمم.های هاآمهه ی  یرههاهگم ها رور های  سارا شمد 

ها و ً اهیای ک  یشیاره شیه  ه  یرا رلیم یسیم ک  منییم یللم ری رر ًفئییا ًلقم

ید ما  یاه و ه  یهیم وحهه دالم رر حیاه و رر شیخاییم هموشرر یائیا، رهالم اهیره

هره  . مییا، سیهره و کایال ًفیاوه وشرر ریررا سی 109-111:  1400اش فای     یایههرره

هاایه اردم سیا اهگم ه هاایه ریرر  یما کاال ه ا ارج ماری و غیا ماری هایی هنیا ه 

دمری، مارر و ک  ر  هرر یائیاام هررنی ا ری ه مفلرم یر شیم راللم ریرر. هماامم

ها رر ها رو سلااو هها محلق ًلقم کار  ی  شیماهم و شذراش مرشرررم رراا شهرهه

اش فای   شیررسایه ک  ویس یاًم هایی هرر هئی مه  ااًری، ممیائیا، و شلا،  ه  آ، 

کممیه و ودیهه  یی هایی شیام ی  ًایییررا ممگیاه  چمیا، آرمیههآ،   .118-117:  1400

. یکمر،   125:  1400اش فای   هیممهرهمه ک  مارم هرر ری رر هلنما میمم  مممم

 ار رشیریر یسیمههیرم چما، شییرر شیهی کاره ک  سدرل یح اال هعا آ، هئیی-یائیا،

    .141: 1400اش فای  

سللازی فردی و اجتملاعی: معرفی رویکرد »حیلات معقو   در بویلت  -4-2-2

 منظر فربنگی و تمدنی مرحوم عالم  جعفری و شهید مطهری

ها  ها هیاااا م لرماه  هریسیی    فاهمواره ی  ازا ماحرم دعم  مااهًقم ش فای

ها هیاااا ف الیم دریمم ک  ًاه،  هیررًم های یه ایاهیم ر  شام   یسیم  ررو آرما،

ها ه  دلم ی  هیا رف ا یهیییم حیاه فاری و یش اادم یسییم. ماکا یسییم فاهمو

رهمیهه آالیا ی  شرریارم هیف میه  یمیا یرئییی یارم و رکرر ری  وشرر آورایهه و یریمی دریمیم هی 

م  م مای سیقرط آ، یسیم. یگا فاهمو ر  شام   ه  دریمم یهییم حیاه یائیااًاه، ه 

مئی مه هاشیه و دمایا شررارم حیاه رر رو سلااو یائیا، و شلا، رر م ا آ، فاهمو 

 یم اامیه. ًاه، شییامم  ًری، »فاهمو ًاه،ف الیم ریشیی   هاشییه  یرا فاهمو ری مم

 :   168-171: 1400اش فای   یشزیرم یسم

های ًریاه  اهگم یش اادم یائیا، کنیو و یشایی ر  رشی   مریر حقرسم ک  مم1

 ًارا شکم آ، ًمزیم و هااهمو کمه.ری رر شارئ   شام  

 ممزرر مدار ه ها دریمم مزیحم ریرر.ها ه  لری مم هایی شیهی کار، هل ارا ریه2

های   ریریی مهرارم سیییاسییم ممحقم یسییم ک  هل ارا ًنییکم یفایر و گاوه3

آایا، وشرر آورر و ی  سیهره شیییکرفیا سیییاه ا یه یار مثدیم و سیییا ایهه  یش ایادم ری هی 

 هاریری کمه.هلاه
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های م مرر رر ریه رفع ایا های  اهگم و  کار یاهیه ا فماوریرادال کنو و ه  ه 4

 ًا ی  دقم یائاام و مریر طدی م یسم. هاریری هی هلاه

ها ها رویهط دالم و یشیی ایه ها  یفایر و  رر م،ارر  ًاه، ر مم ًنییکم یائییا،

ماری و م مری هایی رسییه، ه  حیاه م قرل ک  هار یههیا  های شام   رر شی گاوه

شراه.  کار ممه  ف لیم رسیه، ها  یس  هیرهای سا اهه یائاام رر آ، حیاه رسم ه 

های شریمع  رهمهه ماهیم ًاه، و هم روشیماا یههیا و آرما،یرا ً ارو هم ًرضیی 

ر وشرها هایی ه . یگا رشیه و دزام روحم یائیا، 171-175: 1400اش فای   یسیم

دمری، هها محاا انیییرر  آ، ًاه، یگاچ  ها آورر، حییاه م قرل رر ر  ًایه، ه 

ًریاه  گرا  ااررهای دیمم شال  هم ریشی   هاشیه  یهیالم اهیرر. یلد   هیژ ًاهام اام

یی رراا هایی یر،یار آ، حییاه م قرل رسییی رر رهیه   رای آ، حییاه هیهو،  هی  شیام ی 

»ًل  یم  سه هلم للا ما کئیییدم و لکم   ه:آروشرر اامگیای ه ً قم  آ یری و هها

. ی  ررهگاه یسیعم  ًاه،  255-258: 1400اش فای   [141و134ما کئید ممبهقاه   

ها سایر و فاهمیو ها های  دمیاهیییا ما ا ی ک  ریراه  رر ههمم حیاه م قرل یائیییا،

ها رر ههمم ًاه، و فاهمو. دامم یسیاسیم آغا  و گیااها ا  حیاه م قرل یائیا،مم

. هاو    262-264: 1400اش فای    ها و فاهمو هرر یائیا، یسیم، ممامم ًاه،شارا

ید ع و سییقرط شریمع شییداه م هئیییار ساهم ًرش  ها هاو   ید ع و سییقرط فاری ی  

 . 275: 1400اش فای   شخایم یائا، ریرر

سیام و ازم دالم هئی م ها مدمای حق و ًام منییم یللم یسیم. یلد   گایر  ها 

آ،  یح ییاج هی  ًااری  و ً لیم و ًاهییم ریرر و حق چیزی ایئیییم کی   حق و یشایی

هرر ه  هرر هیاره و رسیم مارم ری هایار و ه  یشدار  آاا، ری ه  م دلرر سیاه ا حق رر 

شا، ویریر کمه. حق رر ها  شایرط و رر ها  ارساااه حیاه ساهم وهرل و یشای  حیاه

مئیاده هایی هاو  و یشایی حق کرشی  ًری، رر ریه فایهم کار،  میم   ایئیما یما مم

ها هاا، یااایفم یسیم ک  هنیا ی  مئییا ًکامم روحم هرر ماًک  کار. هررشاسی م

: 1400اش فای   ک  ه ریاه شییکئیی م ها حق و ویس یم ویرر آوررشییررا ههو، یرامم

218-211 . 

، شیخاییم یائیا، شیهسی  دامم رر سیاه    اره ی  ازا شیلیه ماًجیم محلای

  دامم   کمهرشه مىرر یو ًهرر،اپ  وک  هرر ه  هرر  اریراه: دامم ررواى فحاهرهالم 

گیذیرایه و یثا مى  رکیهراارر    های  یرا دریمیمهیاواى طدی یم و دیامیم هیاواى شیام ی .  

ًفیاوه دایهه و   . 799:  15  ج1387امحلای     سیییا رفاهمیو شیام ی  ری مى  اپم،اردی

ئیاایم یوسیم و ممنیی ًاه، و فاهمو ریری، ک  معه یایسیاسیى یائیا، ها رراا شا،
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.  18:  2  ج1387امحلای   ی یوسیمهاها و گایر هه یسیم  رر هیم ایز شییائیااى  

  ولى ر  شیخاییم ایئیم  یسیمر  شیخ    طدی م یسیم   فار ی  آ، شلم ک  سیاه 

یرا یسیم ک  یائیا، رر م ا هلقم و  مفحاه  ازار» . 129: 15  ج1387امحلای  

 و  ًقاضییاها  ئاه ر  سییلئییل  یس جییا   یو یثا هاذیرر هااادى  ک  دریمم یش سدم ی  آ،

  هاى یائیااىا شمد »حئی  یهیم هلقم و فحاه رر یو هئیم ک   اهاى یائیااى هشاذه 

شماسى هما ها یهم فحاه  روی،.  901: 15  ج1387امحلای   شرراامیهه مى میائا،

 . 401: 2  ج1387امحلای   شماسى یو ًقهم ریرریائا، ها شام  

» ر،  رسیاری یلیهرا و ال ا یلد ی  هیا ًرشی  هی  آری  م یسیییمملی   شلیاام و فاهمیو   ًایه،

. ه  دداره رراا   فاهمو یسیعمم یسیم   ررا ه  یسام  یسام[   13بشیرری  ً فاسری فی م

  م فاهما   هلک مملی  ما  فاهما   سایر گاف   یسیعمرر م ا رسیالم  یی ک سیا یفاهمو

ی   یما  هاشیه فادلم ویهئی   ه  سرمم هاص     ی  شمد یسیما ماکا هنیای یسیمفحای و  

  هارى ها ی  فاهمو،ایائی   مًخلی»کیفم راو سرم هاهیم اهیرر. رسیالم یسیعم    شمد

هاره ریشی     یما   چ  اهیراهآالا ه  آ،   مًالی»  ااداره ریشی   هاشیمه  یما   ک  ریراه یسیم

: 2  ج1387امحلای    ریشی   هاشیمهچ  ریراه و هاره هم  آالا رر آ،  مًثدیم»هاشیمه و  

مرشررى ک    رای  شذراى  رارى یسیمهایرهییم هدلقریریی  یائیا،  . یسیاسیاپ 370

 ریرر  ی همًاهی   شذراى و ًغییاشذراىسلایپ آسییی    ًا هاشییهمیهی، حاک   وسیییع

فمى و    میارى ًایه،   شمدی  :ریرر  ًایه، هنیییا رو شمدی .   896:  15: ج1387امحلای   

م مرى    هاسم. شمدم مرى ًاه، ماهرط ه  رویهط یائااى یائا،   دشم و  هم  ى یسم

هاى مارى  یسم ک  شمد   هایا شمد ًاه، ماهر، ً لیااه شیامدای، یسم و رر شاًر 

یهلل   ک  هلیفهنا ه  حکم یرا.  169: 2  ج1387امحلای    همراهم،ال رشه مى ًاه،

  . 131: 21  ج1387امحلای   طاا و یههیر هرر هئا ر  یسم  هاره ًاه، ری ها اقن 

 بندی نظریجمع  - 4-3

های فاهمام ساهلیم  شیرر ک  م لف شیهه  منیخ  ممهمهی مداح  محااها شاع

های رروام و کیفم ر  ازام یش اادم ری هریهمه ریشیم. افرذ و ًیثیاگذیری رر شمد 

 شیماسیم فاهمامم راللم ها رورکاری فاهمام رر شلم شیماهم وهماهایرا  »آسیی 

 امیهه ازماازیام یائیییا، و شلیا،  رر ری  سیییم   غیاهرمم و هاهمًالییم دریمیم ایاهم

یی ک  آ، دریمم ها  گرا ازیام  الیار را سیییا ما، یش ایادم و ایز سیییح  فاری ریررا ه 

گیای میااع ی  ًاقق حییاه م قرل یر،یار یه عل و یدرشیاج رر ً قیم  آ یری و هیها

کممهه شیخاییم فحای یفایر ساهم شیماسیارم و هارسیم شیراه. هاچمیا  دریمم مئی مم
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های حیاه م قرل شییکم هایار  سیییماارم هئیی مه. یگا هما سیییماا ها مهیر م لف 

م ماسی  ها یههیا ًاهام یاقع  یسیعمم هریهه هررا یما یگا ی  یرا مهیر هارج شیرر را  

اهائیا ی  گایاشیدی  ًاه، غا   حاکم کمه  اردم اها مهیر سییماای ااسیرًم و ماری

 های حاکم ها شام   ری سد  هریهه شه.و یااایا ی  ازام و هیئم یر ش

 روش پژوبش  -5
شژوهم و ًالیم مجار، یس فاره کاره یسم ک  یرا مقال  ی  رو روش کیفم راللم

 شراه. رر یریم  ه  یه اار ًرضی  ها ر  یریئ  مم

س رورکار »حیاه کاوی هیاای  گام روم یاقع  یسیییعمم ها یسیییارر هخ  راللم

ها و ازایه  ک  یرههشژوهم یسی فاره شیهه یسیم. همااممم قرلم ه  هما سییماا ی  راللم

ر  رورکار را ر  م فکا ممنیی یللام را راللم هایی ر  حر ه محال اًم را دماهیا آ، 

شژوهم هایرنییمم شژوهم یسییم. یرا مقال  ی  »راللمگیار  شییاور ر  راللمسایر مم

شیرر ًا منیخ  هنیرر ک  سیم ک  ها طدق آ،  شاسینیم کلم محاا ممیسی فاره کاره ی

هارم ری هایی داهیی  کلم ها  شژوهنییاا ریرر. رر یرا شژوهم چ  راللممیهذ راللم

ًا مررر ازا شژوهناا یًفاق  روش  اردم یس قای  ی  ر  ررهگاه هایی ر  هیم  کلم

 . 378-380: 2  ج1398مئلام   &اهمیفا   ًالیلم هریهه هرر-یف ه ک  ًرهیفممم

های کیفم ًالیم مجییار، یسییم. یرا های ًالیم ریرهها و شیییرهرکم ی  روش

رهه. ال م یسیم رهم و شیاا ممهای ها شزئیاه هئییار ری سیا ما،روش م،ارد  ریره

همهی شیراه ًا سیپس هایی های م ماریر طدق ک  یطعداه ها یسیاس مرضیرر رر رسی  

ها را  ار، ر  یهیم ًکایریا یر،ار شیهه ررو، مقرل هعهی  و ًالیم آمهه هاشیمه. مجی

یی ی  م اام هاشئی   و ویحههای م اام  هاسیم ک  رر کم  رشی  گئیئیم میا، مقرل 

ها ها یسیاس سیحرا ًفئییای یسیم. رر ًالیم گیااه و رمزها و مقرل فنیاره شیکم مم

ه. یرا یف مجیار،  فاآرمهی ممزم هایی آشیکارسا ی ما ریی ممهرج رر م ا یًفاق مم

کمه ک  ها طدق آ،  شژوهنیاا مقال  ی  ًکمی  »ًالیم مجیار، سیاسیمم یسی فاره مم

همهی گذیری و رسیی  کهها ری ها یسییاس ازار  را ازاراه منییخاییم یا خا   دعئم

گیای هیهفامیه  . ها طدق اارای  51-58:  1  ج1398مئیییلام     &اهمیفا    کمیهمم

فیلم ی  چللایا روره شنیمریره ف،ا  10م فاوه    شینییااها یسیاس حجیرر ژیااهای 

مارر  االدا، شی   شیلاه  ضیه   شیامم »هیاو  دلفزیر  هاا آها  معساه هایرهیم  هم

 مرس یم ملهی  شارروی،م یا خا   ًااشا و ما ریی آالا ًالیم مجار، شهاه.
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 بای پژوبش یافت  -6
م رر شاسی  ه  شاسی   2-6»م رر شاسی  ه  شاسی  یول مقال  و مارر  1-6مارر »

 شراه.روم مقال  هئ مه ک  رر یریم  ًنار  مم

 

 سازبا و مالحظات برای سینمای تمدنکاوی ضرورتداللت و معنا  - 6-1

ًارا  ًری، هی  رکم ی  ملمها یسیییاس ممزا ًالیلم ًامیای »حییاه م قرلم  مم

م یاقع  یسیعمم  یسیمار شالرری یسیعمم یرای، ها رورکار ًاهام ر مم هیاای  گام رو

کاوی  های مئیی خاج ک  ها یسییاس راللمًارا م لف مایش   کار. رر شهول  را  ملم

 شراه.یاه  م افم ممیس ااال شهه
 

 ساز در متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ها و مالحظات برای سینمای تمدن کاوی ضرورتداللت -1جدول 

 م ا هیاااه  ماررهای هیاای  

بای  مؤلف 

با و مالحظات  مستخرج)ضرورت

 برای بنر سینما(

ورود انقالب  

  اسالمی ب  دومین مرحل

پردازی خودسازی، جامع  

 سازیو تمدن 

ی  کایمم هرر و یهالم  بیاقع [ 

ش ارهار  هیاام کاره و یرم  ویرر رومیا  

سا ی شاری ی و ًاه، هررسا ی و شام     ماحل 

 . یسمشهه 

1C 
پردازی خودسازی و جامع  

 سازیو تمدّن 

شعاربای جهانی،  

فطری، درخشان و  

انقالب   هزندبمیش  

 اسالمی 

آ یری  یهعق  م مررم  دهیلم  یس قعل   

ر  ائم و   هایرری هیژ ر  ه  و دزه  دقعایم

یی ههرهنه و  روره ر  شام   ماهرط ایئم ًا رر  

ًری، مارمم  یفرل کمه. هاگز اام یی رراارر روره 

 یاهی های مدارهری ًارر کار ک  ی  یرا چنم 

 رگم شی  آمهه  ی    ره شراه. هاگاه رل رل 

های ررمم هرره یر ش گاریام مئئرال، ی  یراروی

یسم و ا  ی  شاردمهی ه  آالا و کرش  هایی  

 . ًاقق آالا

:a&b2C 
اخالق، معنویت، آزادی، * 

 عدالت، استقال ، عزت، عقالنیت

 برادری و

گردانی مسئوالن از روی* 

عنوان ب  بای دینیارزش این

 زدگید  عامل 

جمهوری اسالمی و 

میان بایدبا و    فاصل

 با واقعیت

شالرری یسعمم  م ا،ا و رر هایها  

یحئاس و  های ار ه  ار  فاسه ها و مرس یمشهرهه 

شهه شاردمه و   یما ه  یهرل هرر ه ایرریه ایئم

- ها رسیدا، و رشاما، ه های هرره  ما همهی

 هه حئاس یسم. ش

:a&b3C 
احساس و ادراک در * 

 بای نو با و موقعیتبرابر پدیده

* پایرندی ب  اصو  و 

 مرزبندی با رقیران و دشمنان 

انقالب اسالمی؛ 

سربلندی ایران و    مای 

 ایرانی

ها هایحم و ش،ادم رر هایها  ورگررا، و  

مئ ج فا،   کنا، یرئ اره و ی  مزلرما، و گار،

رفار کاره یسم. یرا شریاااری و ماوه یاقعهم   

دام    یس هیر  یرا ریمم یرا ههیسم و هایحم و

4C 
 جوانمردی و مروت انقالبی

در  اقتدار صداقت و صراحت وو 

 دفاع از مظلومان 
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   یی رر کمار مزلرما، شلا،  مارشلاام و ممحق  

 . یسم و هاریره چمیا هارساهلمهی یرای، و یرایام 

-برای برداشتن گام

  ؛بای استوار در آینده

باید گذشت  را درست  

 شناخت

 . رهزاا، فکا و دقیهه و آگاهم هئیاراه
5C 

ربزنان  بوشیاری نسرت ب  

 فکر و عقیده و آگابی

   سنگین کردن کف

عدالت در تقسیم 

 امکانات عمومی کشور 

ًارا  شالرری یسعمم رر شاار مرفق 

ثاوه  شارم ههمم وهای شلا، رر شاه  حاکایم

انیا  شای کنرر و ی  مماطق ماف  ی  ماکز ه  ها 

یلد    ارسم آ، هرره یسمشاریا  شلاها ه  مماطق

دهیلم مررر یا زار رر شالرری یسعمم ک  مارم  

یسم شیاو حکرمم دلری شماه   شرر  هئم هاًا 

 . ی  یرملاسم

6C 
محوری ن  فقط  بسط عدالت

 جای کشوربم در  لک مرکز بدر 

افزایش چشمگیر  

معنویت و اخالق در 

 فضای عمومی جامع  

دیار م مررم و یهعق ری رر فجای دارمم 

یی چناایا یفزیر  ریر و یرملا  ا  گر شام   ه

ها  رر روریام یًفاق یف اره ک  سقرط یهعسم  

شیاویا  و ًدلیغاه شداح،م آاا،   رو یفزو، غا  و

  یرهای فئار  هایی کنااه، مار و  ، ه  ل،ا

دالم   ههای داهیهعق و م مررم ری رر هخ 

 . ممزوی کاره یسم

7C 
عیار معنویت و افزایش 

 اخالق 

و   سقوط اخالقیدر شرایط 

-لجندبنده ب   ترلیغات جهت

 اخالق و معنویت  زاربای فساد،

جوانان؛ محور  

   تحقق نظام پیشرفت

 اسالمی 

مهرای، شری،  کارگزیری، شری،   

-میهی،  یاهرنامهی، شری،  ف اال، شری،  رر ها

یلاللم و ای سیاسم و یس ااری و فاهمام و هیا ه

یهعق و م مررم و  های ررا وایز رر داه  

های هرر ری ه   را هار مئئرلیم  دهیلم  هاره شاا  

های گذش   هلاه  ها و دداهی  ً،اه   رهمه 

دام   یاقعهم و  گیااه  اااه یاقعهم و روحی

 . کار همهاهشلاری ری ه 

8C 
  نگاه انقالبی و روحی

 عمل جهادی  انقالبی و

گام دوم و  

بای با و توصی سرفصل

پرتو امید و  اساسی در 

بینان  ب   نگاه خوش 

 آینده 

هیماا   ما یمیه و اااه هرش   اخئ یا ًرهی

-سفم  ه  آرمهه یسم. ههو، یرا کلیه یساسما ها

 . ًری، هاریشمها  هیژ گامم اام

 های مغاضاا   ویروا  هداهای رروغ  ًالیم 

های  شلره  ها  شملا، کار، انا، ریر، ویس یم

چ  و کرچ   یمیههخ   هزرگ کار، دیر  کر

   هزرگ هااام انا، ریر، را یاکار مائماه

هرًم و ًاررای و    هاینام هزیری، رساا

ملم یرای، یسم و یلد     یرم اا م رشاما، 

 های آاا، رر ریهم کنرر ایز ساهم رادال  

ها رر ههمم  یاه ک  ها یس فاره ی  آ یریمناههه 

 . کممه رشاا حاکم مم

-شهای یاقع  هئم فایًا ی  ررزرور 

- گزیر  ههای یمیا و ههممورلهاسم و رسم

ًا ی  مفئهی، و هائما، و  مایً  هی 

 . روه اا، یسمکیئ  

:a&b&c9C 
 بینان امید و نگاه خوش* 

* بوشیاری نسرت ب   

بای خرربای دروغ، تحلیل

نشان دادن  مغرضان ، وارون  

 با، پنهان کردنواقعیت

بای امیدبخش، بزرگ  جلوه 

کوچک و کوچک کردن عیوب 

 نشان دادن یا انکار محسنات

 بزرگ

* انصاف در نشان دادن 

ی باریزشو   بای انقالبرویش

 آن
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 معنویت و اخالق

های  م مم هاشئ   کار، یر شم مررم ه 

یراا، رر  و  م مری ی  سدیم یهعص  یرثار  ًرکم

م مم ردارم هرر و رر شام   یسم و یهعق ه 

گذشم  کا  ه   هیاهریهم   هارم چر، فجیلم

ایا ممه  ریس اررم  ش،ادم  ًریضع   

رراا هلقیاه ایکر یسم. م مررم   افس و ید ااره  

های  ف الیم ها وحاکم  ها هرهمهو یهعق شلم 

 . فاری و یش اادم و ایا  یهلم شام   یسم

:a&b&c10C 
بای  * توج  ب  ارزش

اخالص، ایثار، معنوی مانند 

ایمان در خود و در  و توکل

 جامع  

بایی  * توج  ب  فضیلت

خیرخوابی، گذشت، کمک مانند 

ب  نیازمند، راستگویی، شجاعت، 

 نفس تواضع، اعتمادب 

-ب معنویت و اخالق * 

-حرکت  بم هدبندجهت عنوان 

بای فردی و  فعالیت با و

 اجتماعی 

عدالت و مرارزه با 

 فساد 

-ه ثم  ها  های یولیدهیلم رر ههر هها

رر شالرری یسعمم ایز ریریی های یللم یسم و 

یلد   رر ًرضی  و  اهاا، شی، و شارااه یسم

ًای هرره گیار و ًنار  آ، هاره کارهای هی 

سا ی ااارم و الیسم سکره و شملا، ویژگرا    ًرطئ

یاقع  یسم    شهی رشاما،  ک  یکمر، هااام 

های  رر شالرری یسعمم  رل .همثم گارر 

ها یی رفع مااومیمطرر ریئم هاره هامئئرال، ه  

شهه   های دایق طدقاًم ه ه په و ی  شکاا

 . هیاماه هاشه

:a&b&c11C 
  توطئ* خنثی کردن 

سکوت و ، نماییواژگون 

 نسرت ب  عدالت سازیپنهان 

-رفع محرومیت* توج  ب  

  با

بای  شکاف* جلوگیری از 

 عمیق طرقاتی 

 استقال  و آزادی
یهعق و ساار، و آ یریم اداره رر ًقاهم ها »

 . های یللم و حقرق دارمم ً ارو شرریر ش

12C 
در   عدم تعریف آزادی

-با اخالق و قانون و ارزش تقابل

 بای الهی و حقوق عمومی 

 سرک زندگی 

ًعش غا  رر ًاورج سد   اهگم غاهم 

یس ااری و   شدای، یهعسم وهای هم رر یرای،   را،

  .یسمررمم و سیاسم ه  کنرر و ملم ما  ره 

شااد  و هرشامهیا   ها   مقاهل  ها آ،  شلاری

 . طلدهمم

13C 
ترویج سرک  جلوگیری از 

 زندگی غربی

مصلادیق انحراف از برخی معیاربای فربنگی و تمدنی در جشلنواره   - 6-2

 ای ب  انطراق با قواعد فقهیفیلم فجر: با اشاره

روره ی  شنیییمریره فیلم  هیای چللایا شیییهه ی  فیلم هیای یا خیا هیا ًالییم اارای 

ف،ااو هیییاا ازا ی  هاهم آثیار م ایارز میاامیه فیلم »مرس ییم ملیهیم  و ایز ًالییم 

لااظ های فاهماماهم ه شیرر ک  رر وش  آسیی شییره هاگزیری شنیمریره منیخ  مم

لااظ سییاه ار  یااایفاًم ی  رورکار حیاه م قرلاک  های اهه سیییماای ما ری و هم ه 



364  1401 ًاهئ ا،    ♦  2شااره    ♦  11سال    ♦  یش اادم فاهمام    ریهدار    

 

 

شییرر   ساهم یسیی خایج هئیی مه. رر شهول  را  مم مائییر  ممًاهام یاقع  یسییع

 یاه.مااررق ًنار  شهه
 

 
 مصادیق انحراف از برخی معیارهای فرهنگی و تمدنی در جشنواره فیلم فجر  -2جدول 

 تشریح مصادیق
 کد در محور

 معیاربا 

 * ریما  ر، ه  ً لیق و ًرسو هررم  

 شاری یا  های شام  * رویج ویسا ی ی  یرهه 

روی و ها ی رر میهی، سریده  سا یا ارادال ًرشلم ه  مجامیا دالم ًاه،* هم

 هاهم ی  یه ار یمپایًرری سیماای غاهم 

1C 

 ها   یهعسمااارم و یفایط رر ااار  هم* غلد  رورکار سلدم ًا یر،اهماهاشئ  

 های ررمم   رگم ی  یر ش* ااار  رل

 حاکایم* یلقای شکاا میا، هها  مارم و 
:a&b2C 

 * ًارره رر شاردمهی ه  هاهم ی  یهرل  

 * دهم ردارم ما های هرر م 

 های ممقحع ی  شینیم  ررمم و فاهمام* ااار  هررم
:a&b3C 

 4C گایرم و رایاگایرم * ًاورج روحی  و هم،ارهای ماری
 5C * ًدهرم شه، شنمریره ه  مام ًفاها  ًزاها و انا، ریر، لداس یهم شلاه 

 6C داهًاپ ًااکز ها مئائم و فجای شار خماشلا ًلای،  * 
 گای * سلم آثار م ماگای و یهعق

 7C های ااسالم هایی مارم و ائم شهره * یلارآفارمم چلاه 

* یف خار کار، ر  ها راا ه  گاف ا رس ازر چمه میلیارری و ًدخ ا ه  دهم  

 یدعم آ،

دمری،  م شنمریره ه *  یئم شه، را ه  مااق رف ا فلئف  وشرری و یس

 شنمریره ف،ا یاقع  یسعمم 

8C 

های هیمماشملا، کار، داهه شلره شای یمیه و هرش *رویج ریس و هههیمم ه 

 یمیههخ   

 های یاقع  ساری ی  ه جم آرما،سا ی هاهم دیر  و رل* هاشئ   

* یف خار کار، ه  انا، ریر، مئائم یش اادم و فاهمام و اپاریه ا و انا،  

 ها ها و چاره اهیر، ریه حم

های غیا یائاام و غیا شادم هایی ریه یف ار، یمرر  ها و ریه یهعسم* رار ریر، هم

  اهگم 

:a&b&c9C 

رر های یهعسم های م مری  و فجیلم* ض و رر ااار  آثار و هاکاه یر ش

 سح  فاری و یش اادم 

 دف م کعمم و هنرام کعمم و رف اری  * رویج هم

 مارم وسیع ه  شئرااه ررمماماامه ًج یو دفاا و ماامیم  ه  ورژه  ید* هم

 ی  هیا رف ا حارم میا،  ، و مار مئلاا،  

:a&b&c10C 
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 سا   * یر،ار ساگاریام رر مخاط  رر م افم مایشع و یلارهای هررم

 * ًاورج یاریدم ی  ش  و ًاررههای شهره ههو، یریئ  ریه حم و شاس   

 یه های ااسالم و غیامف* ااار  رساهم

 * غلد  یحئاساه و هی،اااه ها دقم  

 گارزی  ساکنم و طغیا، رر هایها هاهم هم،ارها و سریده* ًاورج ساار،

 های یس  اال مریر رهاام کممهه و یفایطم هام * وفرر یذرم

 سا ی کارهای دارالا  * شملا،

های ویهم ی  طدقاًمارؤراشاری ی های دایق * ههسلیقام رر ااار  شکاا

 سد   اهگم یرهئال  

 گایرم* ًاورج مهگایرم و لذه

 هخ  ه  حیاه فار* سل  م یارهای ًنخ 

 شایکممگررم ه  شدلاها ا  یر،ار شارااهم هایی شدل * ضاوره شاس 

:a&b&c11C 

 * یلقای ً ارو م فاوه ی  آ یری 

 12C هاهمهی سمم رر فیلمًرشلم ه  رره * هم

 
ًری، هیییایح یاپ یه یار و یضیییعدم ی    مم 1397اسیااع     هیا یسییی  یاایم ی  سریدیه فقی 

گذیری فاهمام هایی های شنیمریره ف،ا و ااره سییاسیمهای مرشرر رر فیلمممقایم

دمری، اارای  ًارا مریرر هی یرا روریهیر ری یحایییا کار کی  رر شیهول  را هاهم ی  ملم

 یاه.آورره شهه
 

 گذاری فرهنگی سینمای ایرانها از برخی قواعد فقهی در سیاستها و عدولمصادیق برخی اِعراض -3جدول 

 قاعده »ال ضرر و ال ضِرار  

 کممهه  های گاایه * یا قال شیام

 * هررااارم و ههح،اهم  

 * ًاورج فاهمو هیااا   

 * مایزی اکار، و یا خا  ااررسم آثار شی  ی  ااار  

بالمراشره و قاعده »إتالف 

 بالتسریب  

های الارهای فاهمام هایی حاارم ی  * مااا کار، هررش 

 هماهای غیا یهعسماحاارم ی  آثار سکرالر 

 قاعده »إغراء ب  جهل  
-* ضاوره ااف ا و اپاریه ا ه  ها  شزئیاه مئائم و آسی 

ریر انه، یفکار دارمم و یر،ار  های یش اادم شام   هایی شارا 

 ًفاس  

قاعده »حرمت تعاون بر 

 إثم 

های شام   یرای، یسعمم و یمکا، ًالیم آثار * انا، ریر، ض و

ررزی دلی  ماال  یش اادم و فاهمام ی  سری م ااهرا هایی هااام 

 ازام 

 قاعده »نفی سریل  
-روی ی  مزاها سیماای ًاه، غا  و اپاریه ا ه  ههرم* رادال 

 ها 

 ها شاری ی  اهگم غاهم* سد 
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 گیری نتیج  -7
ازا های شینیییا ک  رر یرا مقال  ایز ماور شییهاه  ه هاهعا ً هیری ی  شژوه 

رسیییه کی  ًیاکمر، ازیام فاهمام حیاکم ها سییییمایای یرای،افیارغ ی  آمیه و رفیم مم

لااظ کایم و کیفم  ها   ا ریائی   یسیم ه های فاهمام م یثا ی  رورکار رولمسییاسیم

سیییا ی کمیه. رورکار »حییاه م قرلم کی  ًایهام شاریا،اار محلرهم رر مئییییای هی 

کمه  یس جیا ریرر سیا ی ًاسییم ممهای هررسیا ی و شام  رسیالم یائیا، ری رر سیاحم

ک  هما رارراا مخاطدا، رر شیارر، سیییا هیی رری هرر م و شییخاییی م هاشییه. سایر 

ایئییم ک  سیییماای شالرری یسییعمم یرای، ها مدمای یلارهای هاآمهه ی  سیییماای  

ورژه های سییماارم یرای،  ه ًمزیم ما ری و سیاه ار فیلم-اه، غا  حاکم کمه. ها ً

ممزرر رویر اای مزرماائیدم و رساه م  فاهمام یرای، یسیعمم  آثار شنیمریره ف،ا  ه 

ریری هایی یرا های شنیمریره ف،ا هاره ااارمهگا، یماامر  ریهدار ًاهام یسیم. فیلم

های مخ لو آفارا میا، شارا،ًاهام سییییماارم وحههریهدار هاشیییمه. سییییماای  

کمه. یلد    هماممهی، سیییماارم یرای،  فایًا ی  مما داه سیییاسییم و شماحم  دام مم

هخنییم ه  هماممهی، ایز هئییم. رسیییه، ه  سیییماای ًاهام ایا ممه یفزیر  آگاهم

ها  رسییه ک  اردم ًاییل  رر ًلقم هاهم ی  یهالم سیییماا رر ً ارو و هازا ممه 

یی ک  شنیمریره فیلم ف،ا ًدهرم ه  گرا یرنیا، ی  فیلم و سییماا یر،ار شیهه یسیما ه 

یی هیاا هایی شینیم گاف ا هاهم آثار رر ااار  مئیائم  م جیعه و ه جیم مئیاهق 

دمری، ر  یف خار شیهه یسیم. هاچمیا رر اااهم رراا   فئیارهای مرشرر رر شام   ه 

  کیارهیاای  ًرلییه  داضییی  و اایار  شیهریهًارا  یی ی  مریسع هییرا شنیییمریره رر شیاره

های شئیااام  مدهل گنی   یسیم. ها و هم»سیلدار ممها هایی مارماو شییف اا، مهل

 آرا ممحق ً،اری ها سیماا حاکم یسم را ممحق فاهمام 

سییماای ًاهام رر سی  داهی  یاایزه هایی سیا اهه  ًرش  ه  ما ریی آثار و ایز رر 

های  ًری، یا زیار ریشیییم ک  ًایامم فیلم. رر دایم اامازا گاف ا مخیاط  اق  ریرر

ًری، کم یرا یا زار ری ممسیا  ًاهام هاشیمه  یما رسیمهای شارا،شنیمریره ف،ا  فیلم

یر شا ما ریی فاهمام و -کممهه ًاه، غا  را دامم ههشی  ه  کع،ریشیم ک  ًاورج

های یش اادم آسیی ًاهام م ماسی  ها یاقع  یسیعمم اداشیمه. یلد   ااار  مئیائم و  

ک  یاااا  دهیلم  های سییماارم یسما مناوط ه  یراشام   رکم ی  یههیا ًرلیه فیلم

و یهعقا اقیه ردیاریم شیییرایه و مرشی  یلقیای ایایمییهی گئییی اره و هیهو، ریه مفای مییا،  

ًری، رافم ک  م ارل ها مهرم  فاضییل  و مخاطدا، انییرر. هیژ شام   هنییای ری اام
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ئم یهعسم  یش اادم  یس ایاری و سییاسیم هاشیه. م رسو مااه، رر داری ی  فئیار و مئیا

کمیه ک  اایار  چمیا مئیییائلم ًایامم اهیرر. رسیییالم سییییمایای ًایهام یر،یا  مم

ها ری سییماارم گنیارمهه و ریهانیا هاشیها ر مم رر کمار اقه و ااار  م جیعه  ریه حم

دمری، مخاطدا، ه  یی هماممهیا  و ظارو ه  مخاط  انیا، رهمه. ها  مارمه  شییره

سییماا رر  اهگم ویس م و رو ماه هرر شیاهه یاریر و طیفم گرااگر، ی  مئائم هئ مها 

دلهه  ک  سیماا ایز هخریهه هافاپ اق  ها ااارااه، و ه  ًاررا کنیه، مئائم ری ه یرا

کمه. رر یرا هیرره  شیاره فقط یی ه  مخاطدا، مم قم اامریشی   هاشیه  یر ش یفزوره

یاه  آشیما کمه. هماهایرا   شیا، ً،اه  اکارهری ها سیارا مئیائلم ک  رر  اهگم  مخاطدا،

چ  ها یرا هاور هاشیییم ک  هما شینییاو یسییم  یرا شینییاو هرر، هییافاپ »رر مقام  چما،

شررمم هایی آ، مئیائم ایز هئیم. کنیو مئیائمم ایئیما هلک  شینیاو »رر مقام چاره

 مئئرال، کنرر فایهم سا ر.ًریاه ًمدیلاًم ری هایی سیماای ًاهام مم

وش  رراای ی  سییماای ًاهاماک  حاکاه هحئم هایی آ، هاریشی   شیهه یسیم    

یی ی  ً امعه میا، هماممهی، سیییماارم رر سییح  فایملیم یسییم. ًرش  ه  شییدک 

طررک  یههیا هیاای  گام روم یاقع  یسییعمم ًااماپ ماهور و مااییرر ه  شام   هاا،

رهمهگا، هایی سیاه ا و ئیم و ه  وحهه یمم یسیعمماک  رارییرای،او سیح  ملیم  ای

رواه  ایز م حرا یسیم  هال دع سییماای شیاار ممرسییه، ه  ًاه، اررا یسیعمم ه 

آوررهای ًاهام سایر ایئیم ماهور ه  شام   یرای، و مئیائم آ، هاشیه. ااار  رسیم

مقاومم یسعمم و ایز های ما ی و کا  ه  یر،ار شدل -یاقع  یسعمم رر وش  هاو،

ًارا رسی ررکارها هایی سی یزی  رر یسایم اقاط شلا، ی  ملمروحی  یسیعمماو ظلم

شیرر. ها آگاها، شرشییهه ایئیم ک  رو شارا، ًاهام رر سییماای ًاهام مائیر  مم

های مخ لو سییاسیم  یممی م  یس ایاری  یهعسم و فاهمام رر سیح  شلا، رر داهی 

رکم ی  وظیارو سییییمایای ًایهام یرا یسیییم کی    حیال کم  و ویکم  هئییی میه کی 

مخاطدا، ری دعوه ها آگاه کار، ائییدم ه  م جییعه ریهلم  ها ًاراله کعام ک  رر 

های  ًا فیلمسیییح  شلاام رر حال رسم هررر، هئییی مه  آشیییما اااره. یکمر،  هی 

شنیمریره ف،ا ااظا ه  ااار  آثاری هئی مه ک  سیح  یفق فکای مخاطدا، ری ماهور  

اااراه و یرنیا، ری ی  حق آگاهم ائیدم ه  حقارق آشیکاری ک  رر سیح  شلاام رر یمم

ًری، شاسییه ک  هماممهی، سییماای  یاه. یکمر،  ممحال وسرر یسیم  مااوم اااه ریشی  

کممیه  و هایی کیهیم  ورژه رر شنیییمریره فیلم ف،ا  رر کیهیم مییهی، ف یالییم ممیرای،اهی 

   ًیمم.کممه  فیشارا، ًاهام یثا ًرلیه مم
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 باسایر پیشنهادبا و توصی  
ممزرر  * هاگزیری سیییایمارهای آمر شیییم و ًاور،م هایی هماممهی، سییییماا ه 

سا ی هایی ًرلیه هخنیم ه  یهالم سییماا ی  مداام ازای و ضاوره دالم شارا،آگاهم

 م مای سیماای م  له ائدم ه  هررم و شخایم مخاطدا، اآثار ًاهاماه 

و شییایرط شذراش  یا خا  و یکای، آثار م قاضییم حجییرر رر   * ها هیمم رر یههیا

 ورژه هیاای  گام روم اشنمریره فیلم ف،ا م ماس  ها یههیا یاقع  یسعمماه 

ممزرر م رسو سیا ی هایی گئ اش یفق سیماای یرای، ه سیا ی و شارا،* گف اا،

ار هیا هیای ًکایری ریریی سیییحام مایهور ی  دالکاایاایه، رر ًرلییه و داضییی  فیلم

یاهی ی ماکز را مایکز سییماارمارول م و غیارول م  م حرا ه  یههیا کع، یاقع  ریه

 و ًاه، اررا یسعمم.
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 .ًلای،: مرلم .ًاررخچ   ردارم شماسم و اقه هما .(1374) .آژاهی •

ازار  سیییماای رول م یرای،: ًالیم سیییاسییم گذیری   .(1399) .یسییه یره  م & ,.آشییما  ا •

محال اه ریهداری   .سییماای شس ی  یاقع  ها ًیکیه ها سییاسیم های همیار سییماارم فاریهم

 .252-271 :34 ,سیاسم گذیری دارمم

 .ًلای،: ًرس .هما و شام    ًاشا  غفار حئیمم    .(1374) .هاس یه  ر •

 .ًلای،: گام ار .مهل سکرالر شه، غا   ًاشا  مااهمئ رر س یهی    .(1387) .هاوس  ی •

ًلای، :   .هاسا شاهام محال اًم رر آثار شام   شییماسییا، کعسییی   ًاشا    .(1389) .هرر،  ر •

 .ماکز

 .سم: یرمغا، طرهم .فلئف  ًارر  و ًاه، .(1400) .ش فای  م •

ویکاوی اق  گف اا، یسییعمم سیییاسییم فقاه م ها   .(1398) .سییاهیم    & ,.شلیلراه  م •

 :32 ,شژوه  اام  یاقع  یسیعمم .سییماای سییاسیم یرای، شس ی  شیاو ی یاقع  یسیعمم

159-182. 



 1401ًاهئ ا،    ♦  2شااره    ♦  11سال    ♦یش اادم فاهمام  ریهدار       369

 

 

مئییائم سیییاسیی م سیییماای یرای، رر ره  شم،م یاقع    .(1399) .کیم  مو & ,.شرهای  م •

 .553-584 :28 ,یاهرن  مهرارم ریهداری .یسعمم

ًلای،: اااه   .کیفم  شژوه   های¬مداام و یهیرل روش .(1398) .مئیلام  ، & ,.همیفا  ا •

 .ریا 

 .شنییمریره ملیم فیلم ف،اآریا اام  چللایا روره   .(1400) . رهیاهاا  شنییمریره فیلم ف،ا •

 .ًلای،: همیار سیماارم فاریهم

 .ًلای،: ریانااه ًلای، .ازار  های شام   شماسم هما و یرهیاه .(1382) .ریورریر  ی •

گفم و گری یا قاری رر دلرم یش اادم: هریا  مم قهیا  کعسییی    .(1393) .رحیم شرر  ا •

 .ًلای،: م ارا و طاا فاری .شام   شماسم

 .ًلای،: ثال  .  شاسم ¬مقاالًم ررهاره ررا  ًاشا  شلما  مئام .(1388) . رام  ج •

شیاه  های سییماای ًای  شالرری یسیعمم یرای، ی    .(1399) .ررسیفم  م & ,.داشیرری  ذ •

 .30-79 :102 ,شهیفمه غیا دامم و یممیم .ررهگاه مقام م زم رهدای

ی یرایام یسیییعمم: مفلرم و  هیا اایارم م لفی  هیای یش ایادم هماهیا .(1393) .دافیا، مم   ی •

 ,یسیعم و دلرم یش اادم .سیم  شیماسیم هماهای یرایام یسیعمم ًا شی  ی  فاآرمه مهر، شیه،

103-122. 

ا سییاسیم گذیری شیدک  های م،ا ی .(1399) .دافا، مم   ی • ًلای،:   .ی  شیلاواهی ً املمً 

 .حقرسم

شام    فاهمو    .ملیم یرای،شغایفیای یرًداطم سیییماای   .(1398) .هیچایالر  ر & ,.فیا   ی •

 .11-40 :31 ,رساا 

 .ًلای،: ریانااه یمام هارقار  .سریده فق  رر میهی، فاهمو و یرًداطاه .(1397) .سااع  ی •

 .سم: ماکز یلااحفماص  .ًارر  فاهمو و ًاه، یسعمم .(1396) .کاشفم  م •

 .ریانااهسم: شژوهنااه حر ه و   .فلئف  ازای ًارر  .(1393) .کافم  م •

ازار  های همییاری شام   شیییماه م  ًاشا  فاهمو   .(1387) .رو اداگ    & ,.کر ر  ل •

 .ًلای،: ام .یرشار   

اشا  دلم مااه کارری،    .(1361) .گمر،  ر • ًلای،:   .سیییحاه کاییم و دعئم آها یلزما، ً 

 .انا ریانااهم

 .ای،: حکامًل .هاای، رایای م ،هر  ًاشا  حئا دزرزی    .(1387) .گمر،  ر •

 .ًلای،: سرره ملا .آشمارم ها آریی م فکای، ررهاره هما .(1383) .مهرشرر  م •

ها ااارم هررم ررمم رر سیییماای شس ی  یاقع    .(1391) .هاکاری، & ,.ماشییهی  یره  ر •

 .59-81 :18 ,محال اه فاهمو یرًداطاه .یسعمم

 .سم: ههری .م،ارد  آثار .(1387) .محلای  م •

 .ًلای،: همیار سیماارم فاریهم .یهعق هما ی  اااه فاریهم .(1390) .مف رام  ، •
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ًلای،: رف ا انییا فاهمو   . ردارم و هما ی  ممزا وحیاام یسییعم .(1378) .معهییالام  ا •

 .یسعمم

سم: ماکز شژوه  های   .حکام هما: هما ی  ممزا سییمم و مهرای   .(1390) .مرسییری  س •

 .ههیوسیاا

 .ًلای،: ماکز .اادم هماًرلیه یش  .(1367) .ولو  ج •

 فهرست منابع 

   ًلای،: مرلم.شماسم و اقه هماًاررخچ   ردارم   1374آژاه  ر قر  ا -

  »ازار  سییماای رول م یرای،: ًالیم  1399یلهرا و یسیه یره  مایحفم اآشیما  حئیام -

های همیار سییماارم فاریهمم   گذیری سییماای شس ی  یاقع  ها ًیکیه ها سییاسیمسییاسیم

 .252-271:  34   گذیری دارمممحال اه ریهداری سیاسم

   ًاشا  غفار حئیمم  ًلای،: ًرس.هما و شام     1374هاس یه  روژه ا -

  ًاشا  مااهمئی رر سی یهی  ًلای،:  مهل سیکرالر شیه، غا    1387هاوس  یسی یر ا -

 گام ار.
  ًاشا  هاسا شاهام   شییماسییا، کعسییی شام    محال اًم رر آثار   1389هرر،  ررار، ا -

 ًلای،: ماکز.

   سم: یرمغا، طرهم.فلئف  ًارر  و ًاه،   1400ش فای  مااهًقم ا -
  »ویکاوی اق  گف اا، یسیعمم سییاسیم  1398شلیلراه  مائیا و سیاهیم  هلمام ا -

ع   اام  یاقشژوه فقاه م ها سییماای سییاسیم یرای، شس ی  شیاو ی یاقع  یسیعممم   
 .159-182:  32   یسعمم

  »مئیائم سییاسی م سییماای یرای، رر  1399شرهای  مائیا و وکیم  مااهحئیا ا -

 .553-584:  28   یاهرن  مهرارم ریهداریره  شم،م یاقع  یسعممم   

  های شژوه  کیفممداام و یهییرل روش   1398همیفا  حئیییا و مئییلام  ااهیه ا -

 ًلای،: اااه ریا .

اام  چللایا روره شنیمریره ملیم فیلم ف،ا     آریا1400ره فیلم ف،ا ارهیاهاا  شنیمری -

 ًلای،: همیار سیماارم فاریهم.   

   ًلای،: ریانااه ًلای،.شماسم هما و یرهیاههای شام  ازار    1382ریورریر  یدزم ا -

گری یا قیاری رر دلرم یش ایادم: هریا  مم قیهیای   وگفیم   1393شرر  حئیییا ارحیم  -
   ًلای،: م ارا و طاا فاری.شماسمکعسی  شام  

 شاسم  ًلای،: ثال .  ًاشا  شلما  مئاممقاالًم ررهاره ررا   1388 رام  شاج ا -

های سیییماای ًای  شالرری    »شییاه 1399یهلل و ررسییفم  ملهی اداشییرری  ذهی  -

 .79-30:102   شهیفمه غیا دامم و یممیمیسعمم یرای، ی  ررهگاه مقام م زم رهدایم   
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هیای یش ایادم هماهیای یرایام یسیییعمم:    »هیا اایارم م لفی 1393مم   یرایا، ادافیا،  -

ا شی  ی  فاآرمه مهر، شیه،م   مفلرم و سیم  یسیعم و  شیماسیم هماهای یرایام یسیعممً 
 .103-122:  12   دلرم یش اادم

   م،ا ی   هایگذیری شیدک ی  شیلاواهیً  املم ًا سییاسیم   1399مم   یراا، ادافا، -

 ًلای،: حقرسم.

  »شغایفیای یرًداطم سییییماای ملیم یرای،م   1398فیا   یهایهیم و هیچایالر  ددهیهلل ا -

 .11-40:  31   شام    فاهمو  رساا 

  ًلای،: ریانییااه یمام  سریده فق  رر میهی، فاهمو و یرًداطاه   1397سااع  یحاهدلم ا -

 هارقار .

   سم: ماکز یلااحفماص .همو و ًاه، یسعممًارر  فا   1396کاشفم  مااهرضا ا -

   سم: شژوهنااه حر ه و ریانااه.فلئف  ازای ًارر    1393کافم  م،یه ا -

  ًاشای   شیییمیاه مهیای همییاری شیام ی ازاری   1387کر ر  لرئیس و رو اداگ  هاایارر ا  -

 فاهمو یرشار  ًلای،: ام.
ماایه کیارری،     ًاشای  دلمیلزمیا،سییییحاه کایییم و دعئم آها     1361گمر،  رای  ا  -

 ًلای،: انا ریانااهم.

   ًاشا  حئا دزرزی  ًلای،: حکام.هاای، رایای م ،هر   1387گمر،  را  ا -

  »ها ااارم هررم ررمم رر سیماای شس ی  یاقع   1391 یر  دلم و هاکاری، اماشیهی -

 .59-81:  18   محال اه فاهمو یرًداطاهیسعممم   

   ًلای،: سرره ملا.آشمارم ها آریی م فکای، ررهاره هما   1383امهرشرر  مااه   -

   سم: ههری.م،ارد  آثار   1387محلای  ماًجم ا -
   ًلای،: همیار سیماارم فاریهم.یهعق هما ی  اااه فاریهم   1390مف رام  ااررا ا -

ًلای،: رف ا انیا      ردارم و هما ی  ممزا وحیاام یسیعم   1378یهلل امعهیالام  حکام -

 فاهمو یسعمم.

  سم: ماکز  حکام هما: هما ی  ممزا سییمم و مهرای     1390مرسییری  سیییهرضییم ا -

 های ههیوسیاا.شژوه 

   ًاشا  ایاه ًرکلم  ًلای،: ماکز.ًرلیه یش اادم هما   1367ولو  شاام ا -

- Barry, J. (1999) Art, Culture, and the Semiotics of Meaning, U.S: 

MacMillan. 
- Keyes, C. M. (1998) “Social Well-being”, Social Psychology, 61(2): 

121-140. 

- Lareson, J. (1993) “The Measurement of Social Well-being”, Social 

Indicators Research, 28(2): 256-269. 

- Leaman, O. (2004) Islamic Aesthetics, Edinburgh: Edinburgh 

University. 
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