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 بررسی زن و اخالق کاربردی هنجاری در فیلم سگ کشی

 

 نام و نام خانوادگی نوبسنده:زهرا رضازاده

 

 چکیده

اخالقی مختلفی در پی اصالح، تغییر و مفهوم اخالق از دیرباز در تمامی تمدن ها حائز اهمیت بوده و حتی مکتب های 

 بهبود عملکرد آن در جوامع شکل گرفته که همگی نشان از جایگاه آن در بین مردم است.

ست که این رسانه را تحت تاثیر خود قرار داده و توانسته آن را به سینمای اخالقی و ا و اما اخالق در سینما مسئله ای

و مدافعان خاص خود را دارد. با توجه به پراکندگی و گستردگی مفاهیم اخالق چون)علم یا غیر اخالقی تقسیم کندکه مخالفان 

اخالق، فلسفه اخالق و...( در این مقاله سعی شده ضمن بیان مختصری از مفاهیم اخالقی و چگونگی کاربرد اخالق به تحلیل 

و به نقش زن و فداکاری  بپردازد کانت در مورد اخالق دیدگاهاز منظر تحلیل فلسفی  ، سگ کشی اثر بهرام بیضاییفیلمموردی 

به بحث و تحلیل  هنجاری ق کاربردیها و گذشت هایی که متحمل می شود و تاثیرگذاری آن در سینمای ایران از منظر اخال

 اختصاص یابد.

 

 سگ کشی ،اخالق کانتی، اخالق کاربردی، هنجاری : اخالقکلمات کلیدی
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 مقدمه

دین ترتیب می می شود. ب «هویت»باید گفت، انسان موجودی است که با افعال اختیاری و ارادیش واجد  در باب اخالق

ی اختیار و اراده از توان اخالق را امری مربوط به هدایت دانست، زیرا اخالق عبارتست از قلمرویی که درآن ، افعال انسان از رو

« خلقا»را می سازند، بدین معنی انسان « آداب»و « سنن»ش ر صورت جمعی اش ها د. این افعال و کنوی سر می زند

 (88،خندانمنتزع از آداب و رسوم و سنن، موجودی به واقع انسانی دانست.)موجودی اخالقی است و نمی توان او را 

های متعددی که دارد،موضوعی مفصل است که در این مقاله ضمن واسطه درک مفاهیم و شاخه مبحث اخالق به 

موردی آن به بحث و شناخت کاربرد یکی از شاخه های آن،اخالق هنجاری کاربردی می پردازد و با توجه به آراء و نظر معرفی 

 فیلمدی، ایمانوئل کانت در خصوص چیستی و اهمیت این موضوع از نظر وی به بررسی نقش و جایگاه زن در افیلسوف انتق

 ند.مذکور پرداخته تا از این دریچه به بوته نقد بنشی

اخالق هرگاه به صورت جمع به کار می رود، به معنای جمیع یا مجموعه ای از خصلت ها و ویژگی های نفسانی یک 

فرد است که منشا و مصدر نوع خاصی از سلوک و زندگی می باشد. اما اگر به صورت مفرد به کار رود، به معنای خصلت یا 

اصوال اخالق با اختیار و به دنبال آن استحقاق مدح و ذم  و رفتار است.صفت نفسانی است که منشا و مصدر نوع خاصی از عمل 

همراه است و صفتی که همه انسان ها بر اساس سرشت و ماهیت انسانی داشته باشند و یا صفتی که اصال برای انسان ها 

 خوانده نمی شود.« اخالق»یا « خلق»ممکن نباشد، در اصطالح

عبارتست از تحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که که شده است مانند: علم اخالق  یف های متعددی از مفهوم اخالقرتع

 (9-8)شمالی،و تعاریفی ازین قبیل که کم نیستند.« علم اخالق به منزله زیستن یا چگونه یستن»و یا  «باید باشد»

متفاوت،مختلف است که در البته شایان ذکر است که حسن و قبح و وارد شدن به این مقوله از نظر مکتب های اخالقی 

ال برخی صفات ر دارند که اواین جا مجالی برای آن نیست، اما نکته حائز اهمیت در این است که همگان بر این مساله اتفاق نظ

و افعال خوب و پسندیده اند و برخی نکوهیده که می توان در این مورد معرفت و داوری داشته باشند و بنا به موقعیت و شرایط 

 آن به بررسی و تحلیل آن امر پرداخت. انجام

پس موضوع اخالق، صفات و افعال اختیاری انسان است که از این نظر دارای ویژگی های خوب و بد می شود و با کمال 

مختلف بهتر عمل ر موقعیت های رای افراد جامعه است که بتوانند دنکته مهم داشتن الگوی رفتاری بانسان در ارتباطند. اما 

آداب و رسوم به مردمان یک جامعه کمک می کند، در موقعیت های مختلف که قرار می گیرند با در نظر  در واقع  کند و

   فی چون مذهب،موارد قومی قبیله ای و جغرافیایی و سیاسی و...بهترین روش و رفتار را داشته باشند. گرفتن مسائل مختل

روش کانت فلسفه اخالق او باشد، همین اندازه الزم به یادآوری است  در این نوشتار بدون اینکه منظور دفاع از کانت  و

انسان  در جهت چگونگی  باید هایی در رفتار ی به هیچ وجه توصیفی نیست بلکه  گونه ای توجیهیدر بررسی مسائل اخالق

 است.
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 فلسفه اخالق

وطیفه فلسفه  (89)خندان،بررسی می گیرد.فلسفه اخالق حوزه ای از معارف انسانی که افعال اختیاری انسان را به 

اخالق، کشف این نکته است که ما چگونه قادریم به اصولی از رفتار برسیم که برای همه ی انسان ها الزام آور است)محمد 

 به طور کلی فلسفه اخالق به چند دسته تقسیم می شود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم. (01رضایی،

 قشاخه های فلسفه اخال

صیفی: این شاخه از اخالق، در صدد پژوهش توصیفی تجربی، تاریخی یا علمی از ارزش ها و باید ها و اخالق تو -0

اخالق توصیفی به مردم شناسی و جامعه شناسی اخالق نزدیک نباید های مورد قبول مردم و تبیین پدیده های اخالقی است. 

 می شود. 

به بررسی خوب یا بد و معیار های متفاوت درباره نیکی و بدی یا درستی و اخالق هنجاری: این شاخه از اخالق -2

رسطو تا زمان حاضر بوده سنت اصلی تفکر اخالقی از زمان سقراط و افالطون و ا نادرستی افعال می پردازد. اخالق هنجاری

 سطح است: است که دارای دو

همیشه باید کاری کرد »اینکه بسیار کلی است، مانند اخالق هنجاری نظری یا نظریه هنجاری که در اصل اخالقی -الف

 «.که خوشی همه افراد به بیشترین حد خود برسد

اخالق هنجاری کاربردی که به معنی کاربرد نظریه های اخالقی برای بررسی مسائل اخالقی خاص است. در اخالق -ب

ر موارد خاص نادرست است، می پرسیم که چه چیز دکاربردی، به جای تعیین اینکه چه چیزی در کلی ترین حالت درست یا 

از آن جا که اخالق هنجاری راهنمای عمل انسان و ناظر  مثال در مورد مالکیت فکری، نژادپرستی و .. درست یا نادرست است.

 (92-99)خندان،بر افعال اختیاری اوست، اخالق مرتبه اول نیز نامیده شده است.

نوان مثال در فرا عق به تحلیل منطقی، معرفت شناختی احکام اخالقی می پردازد. به فرا اخالق: این شاخه از اخال-9

اخالق پرسش می شود که آیا احکام اخالقی، اعتقادات معتبری را اظهار می کنند، آیا این احکام می توانند از جهت عینی 

« درست»،«نیک»، « خوب»مال تعابیر صادق باشند؟ و پرسش هایی از این دست، در واقع فرا اخالق معنی یا مورد استع

و از آن جا که موضوع فرا اخالق احکام و جمالت اخالقی است، نه افعال اختیاری  دهد. و...چیست را مورد بررسی قرار می

 (91: 0931انسان، آن را اخالق مرتبه دوم نیز نامیده اند.)جوادی،

 اخالق هنجاری

 توان از هم متمایز کرد: حوزه اخالق هنجاری چهار نظریه ی شاخص را می
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نتیجه محور، وظیفه محور،حق محور و فضیلت محور. هریک از این نظریه ها تقریرهای مختلفی توسط فیلسوفان 

 لف ارائه شده است.مخت

مطابق نظریه نتیجه محور، وجه تمایز افعال  نیک از افعال بد آن است که افعال نیک نتایج بهتری به بار می آوردند.بر 

 «.وضعیت خوب»است، یعنی کار نیک است که به ایجاد یک« وضعیت خوب است» اس حامل اصلی ارزش اخالقیاین اس

مطابق نظریه وظیفه محور، وظایفی اخالقی وجود دارد که انسان ها باید صرف نظر از نتیجه به آن ها گردن بنهد. بر 

ت که مطابق با پاره ای از تکالیف و است.کاری نیک اس« در عمل درست»این اساس، حامل اصلی ارزش اخالقی 

 مهمترین مدافع این نظریه کانت است که به تفصیل به آن می پردازیم. (99)خندان،به حساب آید.« درست»وظایف

حق محور،عملی اخالقی است که احترام به حقوق انسان ها را بهمراه داشته باشد.بر این اساس، حامل مطابق با نظریه 

 انسان هاست.« حقوق طبیعی»اخالقیاصلی ارزش 

در جهت پرورش و رشد شخصیت و منشی مبتنی بر فضایل و مطابق با نظریه فضیلت محور، عملی اخالقی است که 

است، کاری نیک که به پرورش اشخاص خوب و با فضیلت « شخص خوب»باشد. بر این اساس، حامل اصلی ارزش اخالقی

       (93،همانبینجامد.)

 بردیاخالق کار

شاخه ای از اخالق هنجاری است اما تفاوت این دو در این است که اخالق هنجاری حالتی کلی و عام  دیاخالق کاربر

خصصی و موضوعی است و بر یک موضوع و قلمرو ، حال آنکه اخالق کاربردی تدارد و اختصاص به حوزه و قلمرو خاصی ندارد

 خاص از زندگی اجتماعی انسان متمرکز است.

و چون چیستی اخالق و مفاهیم وابسته به  ق کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد صرفا بیان چندکه در اخال روشی

اری می شوند و فضیلت و ش گذکاربردی موضوعات اخالقی ارز آن نیست بلکه حالتی استنباطی استداللی دارد. در اخالق

)حسین زش داوری و حوزه و مسئله خاصی می پردازد.به تبیین ار ا تعیین می شود. در اخالق کاربردیرذیلت آن ه

 (81-38شریفی،

بنابراین می توان اخالق کاربردی را این گونه تعریف کرد: کاربرد نظریه های کلی اخالقی یا احکام حاصل از آن ها در 

قیق تر، اخالق کاربردی عبارتست از کاربرد مبانی و معیارهای اخالقی در حوزه یا مسئله ای مسائل خاص اخالقی به عبارت د

می کوشد تا به جای حکم کلی و بررسی همه گیرانه مسائل به مواردی خاص با ویژگی های مخصوص به خود خاص که 

  تصمیماتی بگیرد و نسخه هایی را مشخص کند که برای آن شرایط بخصوص مناسب است.

میان اخالق کاربردی و اخالق هنجاری رابطه ای در خور تامل برقرار است، از یک نظر اخالق کاربردی شاخه ای از 

اخالق هنجاری است منتها در اخالق هنجاری بر آن هستیم تا با پایه ای ترین احکام و عام ترین معیار خوب و بد درست و 

 (20)شمالی،و کاربردی می پردازد. از هنجار های اخالقی در موارد خاص نادرست را بدست دهیم، اما اخالق کاربردی به بحث
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از آن جا که برای ورود به مبحث میان رشته ای اخالق کاربردی باید یک نظام اخالقی خاص را دارا بود و یک نظام اخالقی 

 رد بررسی قرار می گیرد.کلی برای ارزش داوری اخالقی داشت، در این مقاله اخالق هنجاری کاربردی از دید کانت مو

 

 

 

 کانت و فلسفه اخالق

از نظر کانت احکام و قواعد اخالقی، احکام پیشینی هستند بدین منظور احکامی هستند که واجد قضایای تالیفی مقدم بر 

،  «بگوییمما باید راست »تجربه هستند، از این رو اخالق نیز از قضایای تالیفی پیشینی تشکیل شده است. احکام اخالقی نظیر 

جزء احکام تالیفی پیشین هستند، تجربه فقط « ما باید به عهد خود وفا کنیم»، «ما باید به انسان های درمانده کمک کنیم »

از نظر کانت احکام  بنا بر این احکام اخالقی ، معنایی ندارد« باید»جربه درباره چیستی اشیاء بحث می کند و در حوزه ت

 پیشینی هستند.

مورد اخالق ابتدا از معرفت آغاز می کند که معرفت مادی از موضوعات خاص و قوانین حاکم بر آن بحث می کند که کانت در 

در مقابل معرفت طبیعی قرار می گیرد، معرفت طبیعی در مورد طبیعیات و یا فلسفه طبیعی بحث می کند و معرفت مادی در 

  ( 9-00فلسفه اخالق نامیده می شود.)محمد رضایی،وانین آزادی و اختیار بحث می کند، اخالق یا مورد ق

د بلکه بایاز دیدگاه کانت برای این که فعلی از دیدگاه اخالقی خوب باشد صرف مطابقت یا قانون اخالقی و تکلیف کافی نیست 

ویم صرفا برای د. اگر ما نتوانیم تکلیف را در شکل محضش بدست آوریم، ممکن است وادار شاز سر تکلیف و قانون اخالقی باش

افعالی که چنین مبنایی داشته باشند ممکن است گاه  کسب لذت و آسایش عمل کنیم که در این صورت اخالقی نخواهد بود.

مطابق با تکلیف باشند و گاه مخالف آن و هیچکدام از این موارد اعمال خوب اخالقی نخواهند بود، زیرا آن ها از یک انگیزه غیر 

 ند.)همان(اخالقی نشات گرفته ا

بحث کانت در مورد ماهیت اعالی اخالقی اراده خیر مطرح می کند که تحت هر شرایطی خاص خیر باقی می ماند و مطلق و 

ورت عمل  غیر مشروط است، و اراده ای که به خاطر تکلیف عمل کند،اراده خیر است و اما تکلیف از نظر کانت به معنای ضر

 کردن از سر احترام به قانون است.

نخستین نتیجه  در اخالق کانت هرگونه غایت خارج از انسان نفی می شود و انسان خودش غایت هرگونه اخالقی قرار می گیرد.

این امر، انسانی شدن اخالق و نیز نسبی شدن آن است، زیرا انسانی که در دنیای خاکی زیست می کند، اگر در اعمال و 

شته باشد، اخالق و اصول آن نیز بر اساس ساماندهی زندگی این جهانی او کردارهای اخالقی خود، غایتی ورای خودش ندا

البته نکته در این جاست که عالرغم دیدگاه کانت نسبت به قانون کلی  کاربرد پیدا می کند و در واقع اخالق، انسانی می شود.

 ها به نظرها و آراءیق، خلق و خو ی و... و همچنین سالو ضروری شرایط اخالقی برای انسان ها، شرایط زمانی، مکانی،فکر
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به تعداد  گوناگون نمی توان یک اصول کامال یکسان و مشخص را برای تمامی انسان ها وضع کرد، در نتیجه اخالق می تواند

انسان ها و بر اساس نحوه فهم و تلقی آن ها غایات، اصول و قواعد گوناگون داشته باشد و از حالت مطلق به حالت نسبی نیز 

    (39)قربانی،ییر پیدا کند.تغ

از نظر کانت ارزش و اصول اخالقی انسانی به اندازه ای است که این دنیا ظرفیت تامین سعادت و پاداش آن را ندارد از این رو 

پس از دیدگاه  وی ناگزیر تالش می کند از طریق فضیلت اخالقی و انسانی خود به سعادت واقعی در جهان دیگر دست یابد.

کانت عقل ما از لحاظ اخالقی، ناگزیر از قبول یک اصل موضوعی می باشد و آن اعتقاد به جهان دیگر است، جهانی که با 

 ل آن را امکان پذیر می سازد و برای شخص با فضیلت تامین سعادت می کند.ی مطابقت دارد و تحقق کامشرایط اخالق

نظرات کانت در باب عمومیت پذیری اخالق را مورد نقد قرار داده و بر این عقیده اند  گرچه منتقدان و فالسفه ای هستند که

،اما این فیلم بر اساس امر که اصول و قوانین کانت در بحث اخالق نمی تواند در همه جا پاسخگو باشد و خالی از اشکال نیست

  دازد.تکلیف محور با کمی و کاستی هایی که پیش رو دارد به تحلیل اثر می پر

 اخالق در سینما

ما  نظریه اخالق را می توان روشی دانست که بر اساس آن می توان مشخص کرد سینما به تمامی از چه ارزشی در زندگی

برخوردار و به کدام مسائل ارزشی توجه یافته است و چگونه می توان به لحاظ اخالقی ارزیابانه با آن برخورد کرد..سینما چه 

 بازتاب های اخالقی را اعم از احساس ترس، اغراق،کینه و شجاعت بر روی مخاطب می گذارد؟

ا در حل مشکالت اخالقی ما به دوش می کشد و می تواند در این نظریه بیانگر این نکته است که سینما نقش بالقوه خطیری ر

حل مسائل ارزشی از جمله توجیه برتری اخالقیات جمعی بر فردی یا بر عکس و الگو سازی و ترسیم زشتی ها و زیبایی های 

زد و تلقی خاصی و با برخورداری از فلسفه اخالق، به تعیین موضوع مبادرت ور اخالقی شخصیت ها نقش موثری بر عهده بگیرد

  (093از نسبی یا مطلق بودن و نیز اعتباری یا حقیقی بودن اخالقیات داشته باشد.)جاللی،

 بهرام بیضایی

ه نویسان برجسته معاصر است که در آثارش گرایش زیادی به مادمسازان و نمایشنامهلکی از فی(ی3131)بهرام بیضایی

محمد عبدی درکتاب مندی بسیار دارد.عالقه ویژه به عناصر فرهنگ ایرانیه ب .ودهدها نشان میهرمندی از اسطوپردازی و بهره

هایش مؤلف،که آثار و اندیشه گری است:بهرام بیضایی،نمونه کاملی از یک سینمانویسدمی«یزندگی و سینمای بهرام بیضای»

اش هستند.از این های راستینجملگی دغدغه پردازد کههای ثابتی میگردد و او فیلم به فیلم به مایههای خاصی میحول محور

شخصیت در فیلم به شکلی در فیلم دیگر تکرار هر های او جستجو کرد.ای را میان فیلمهای ویژهتوان ارتباطرو به راحتی می

 یابد.شود و به نوعی ادامه میمی

هایش دارند و تنگاتنگی با دیگر فیلم های بیضایی ضمن این که هر یک به خودی خود کامل هستند،ارتباطدر نتیجه فیلم

کنند که فقط و فقط  مختص خود او مند سر سخت با جهانی کامال ویژه ترسیم میردر مجموع شمایی کلی از دنیای یک هن

 (1831:1)عبدی،.قابل تقلید نیست_و دروغین و ظاهری نبودن آن_  است و به دلیل بی نهایت خاص بودن این دنیا
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ها عالوه بر داشتن محبت و مهر و عشق، دارای نظر بیضایی با زنان معمولی کمی فرق دارد، آن در میان، زن مورد

هایی مانند صداقت، قدرت در ها را در پیشبرد اهداف بزرگشان یاری کنند، ویژگیتوانند آنای اند که میهای ویژهقابلیت

کر و ...که به طور کلی خنثی نیستند و منتظر اتفاق تصمیم گیری، کنترل احساسات، منش رفتاری اندیشمندانه، صاحب تف

گیرند تا پیروز میدان دهند و دراین راه تمام آنچه را که دارند به کار مینشینند بلکه خودسرنوشت و تقدیر را تغییر مینمی

 شوند.

ای است صد کرد، او آینهی آن نه تنها مناسبات اجتماعی که همه هستی را رتوان از پهنهگویی زن اسطرالبی است که می 

ی ستم هایی که انسان این سرزمین در طول تاریخ و در شرایط گوناگون برای وانمایی تاریخ و تاریخ حقیقی و روایتگر همه

 (6ناچار به تحمل آن بوده است و زنان از این همه، سهمی بیش از مردان داشته اند. )اعلم، 

 

 سگ کشی

آقای جواد مقدم با اتفاقاتی که دور و برش می افتد احساس می کند تحت تعقیب است، و طی یک بحران از مرز می گریزد 

ی آقای ناصر معاصر به نام گلرخ کمالی به تهران می . آقای ناصر معاصر شریک او خود را پنهان می کند. همسر متارکه کرده

نه اش را مدتی پیش فروخته، شرکتشان ورشکست شده و خود او نگران طلبکاران در آید تا او را بیابد. متوجه می شود که خا

 ای دور و بر تهران پنهان است. مزرعه

ای که جلب کرده گلرخ او را پیدا می کند و ناصر معاصر می گوید شریکش پانصد میلیون از هفتصد و پنجاه میلیون سرمایه

 ا برداشته و از مرز گریخته و او را در این موقعیت و خیم قرار داده.بودند تا در کار فروش صادراتی بیندازند ر

ناصر معاصر در خیال خودکشی است؛ اما اخیراً به نظرش رسیده که برود خود را ورشکست معرفی کند و زندانی شود و  

به این ترتیب او را از  های داده شده را به یک سوم قیمت باز خرید کند ویکی با دویست و پنجاه میلیون باقی مانده چک

بدهکاری و شکایت طلبکاران نجات دهد. البته تنها کسی که ناصر معاصر اعتماد می کند چنین پولی را بهش بسپارد گلرخ 

 کمالی است. 

گلرخ که سال پیش او را متهم کرده بود با منشی شرکتش روابطی دارد و با او متارکه کرده بود حاال در جبران این اشتباه 

ها را یکی یکی باز خرید کند. او در جریان این تعهد از التماس و درخواست تا تحقیر کوشد تا دویست و پنجاه میلیون چکمی 

 کند و سرانجام موفق می شود. و توهین و کتک وبی آبرویی را تحمل می

ه گلرخ آنجا زندگی می در این مدت کسانی دورادور مواظب این حرکاتند: تابان پور که مردی ست در اطالعات هتلی ک

کند. خاوری دوست بسیار نزدیک ناصر معاصر که در کار داللی اتومبیل است. و سرانجام گروهبان نغمه سرزندانبان که از همان 

 دم ورود ناصر معاصر به زندان همه چیز به نظرش مشکوک می آید. 

از ایران رفته؛ آقای جواد مقدم. آقای مقدم در آخرین روز گلرخ ناگهان با مردی روبه رو می شود که خیال می کرد 

سازی و تقلب ناصر معاصر است. ی این ماجرا صحنهگوید مدتی است برگشته؛ خیلی زود در سفر متوجه شدده که همهمی
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ها کلک ناصر معاصر بوده که وانمود کند شریکش پانصد ی بازیبرگشته و تحقیق کرده و فهمیده که تحت تعقیب نبوده و همه

 یلیون را با خود برده که اینجا ناصر معاصر بتواند پول ها را به جیب بزند.م

ای می رود شود که ناصر معاصر آزاد شده به مزرعهراند و سپس چون مطمئن میکند و با خشونت او را میگلرخ باور نمی 

شود که قرار است اش را، معلوم  میطالق نامه دهد؛ای میکه قرار مالقات دارند. در آنجا ناصر معاصر به عنوان تشکر به او هدیه

اند به کند کسانی که دورادور مراقب این وقایع بودهبا منشی شرکت زندگی کند. ولی در حالی که گلرخ مزرعه را ترک می

قای رسند: سرزندانبان گروهبان نغمه، مرد اطالعات هتل آقای تابان پور، دوست بسیار نزدیک و دالل سواری آمزرعه می

ها خالصی نخواهد داشت. رسد که ناصر معاصر از دست آنخاوری، و شریک بدنام شرکت جواد مقدم، به نظر می

 (212: 0989)عبدی،

شود که، گلرخ عالوه بر کشی زنی است وفادار به شوهر و دوستدار او و این نکته از زمانی آغاز میگلرخ کمالی در فیلم سگ

خواهد پیش کند، تا ناصر معاصر آزادانه تر تصمیم بگیرد و راهی را که مید او را ترک میشک به خیانت نسبت به همسر خو

رسد که پس از بازگشت از شهرستان، حاضر است هر کاری بکند تا شوهر خود را ببرد.و این وفاداری در آنجا جا به اوج خود می

 شود. از منجالب بیرون بکشد و در نهایت عشق او منجر به پیروزی او می

در نگاهی دیگر به فیلم، احساس ترحم نسبت به گلرخ، از سوی مخاطب برانگیخته می شود، اما نگاهی دوم نیز وجود دارد 

و آن رسیدن به یک پختگی و دستیابی به حقیقت است که گلرخ پس از طی مراحل سخت آن را کسب کرده و در پایان، این 

 گیرد.هایی که برداشته اما رنگ و بویی عمیق تر به خود میماش با وجود زخاوست که برنده شده و زندگی

دارد و راهی برای جبران هایی برداشته که در ابتدا خود را به دلیل ترک همسرش مستحق آن میگلرخ در این راه زخم

زن بودن شده،  کند و به خاطر ظلمی که در حقش به خاطری راه، این مسأله را شخصی تر میداند، اما در نیمهغفلتش می

 خواهد که آن را به پایان برساند.می

 حاال دیگر نمی تونم ول کنم، نه حاال دیگه به خاطر اون نیست، به خاطر خودمه.»

 (88: 0992بیضایی،...«)تونم شکست بخورم. من قیمت زیادی پاش دادم، از تحقیر و التماس تا من نمی

ی مرد ساالر است. اش نمایشگر مظلومیت زن در جامعهروایت ظاهریکشی در در این باره هوشنگ علم می نویسد: سگ

کاال( نگر، به مرد اجازه می دهد از )زن( به عنوان ابزاری برای منافع ومطامع خود بهره جویی کند.  –ای که با نگاه )زن جامعه

ی باورهای غلط چنبرهاما در پس و پشت این الیه ظاهری، بیضایی، بی مقداری و حقارتی مردانی را هم که در 

 گذارد.ی حضور زن به نمایش میهایشان سرگردان مانده اند، در آینهسودازدگی

یابد و نمایشی که نه فقط در قالب زمان فیلم که حتی بعد از خروج تماشاگران از سالن تاریک سینما در ذهن او تداوم می

 (6بخشد. )اعلم،شدن ندارند تداوم می حس انزجار نسبت به مردانی را که درنهایت نصیبی جز قربانی

فیلم حکایت مواجهه گلرخ کمالی با طلب کاران شوهرش، ناصر معاصر است. این طلب کاران از تیپ های مختلف جامعه 

تشکیل شده اند به رغم تنوع این تیپ ها، برخورد همه ایشان با گلرخ، زنی که به تنهایی در پی حل مشکل شوهر در بند 

به خانواده،بی غیرتی،دروغ گویی،عدم امانت امل خیانت، دو رویی، فریب کاری، روابط ابزاری، عدم پایبندی خویش است، ش
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سیر دراماتیک مشخص می شود که ناصر معاصر نیز با فریب همسرش از او داری،فرصت طلبی و حرص آز است. در پایان 

تنها بخشی از بدهی بدست آورد و سپس با دختری که روابط  رضایت طلب کاران را با پرداخت استفاده ابزاری کرده تا بتواند

و  است ی نشان دهنده بازنمایی انسان معاصریز به طور کنایشخصیت ناصر معاصر که از فامیلش نپنهانی دارد از کشور بگریزد.

 .صوصیات اخالقی فوق در ناصر معاصر ترکیب شده استخ

اکتری با ویژگی های وفاداری، صداقت، روابط ناب پایبندی به خانواده، نظم اجتماعی ، کارقربانی گلرخ کمالی در مقام 

  (012)شریعتی،غیرت، راستگویی، امانت داری، تعهد اجتماعی و قناعت است. 

اما از نگاه اخالق هنجاری در وحله اول این نظر پیش می آید که با توجه به این که مرد یک عمل غیر اخالقی)خیانت( را 

حق نبخشیدن از طرف همسر خود و حتی مستحق کیفر است اما فیلم مخاطب را در یک چالش قرار می دهد انجام داده مست

وآن اینست که زن نه تنها او را می بخشد بلکه خود را تا آن جا که می توان در معرض مشکالت و چالش های خاص قرار می 

راه از هیچ امری کوتاهی نمی کند بلکه این کار را چیزی جز  دهد تا بتواند مرد خود را از اتهام و زندان نجات دهد و در این

وظیفه همسری خود بیشتر نمی داند و این امر تا حدی برای گلرخ حائز اهمیت است که حاضر به تحمل رذایل و اعمال 

 .اخالقی مردان اطرافش است

در واقع  نگاه این دسته از زنان که در مقابل وظیفه  حتی خود را نیز فراموش کرده کم نیستند بخصوص در جامعه ایرانی  

اهمیت و با ارزش است و می توان گفت حتی اگر در آن دوره از زندگی  حائزما که به بحث وظیفه محوری از سمت زنان بسیار 

تفکر ریشه در سود باوری دارد و در مورد زنان ا که باید بدست نیاورند، که البته این که خود را فدای وظیفه می کنند آن چه ر

  و فداکاری آنان کمتر دیده می شود، در انتظار سعادت اصلی و قطعی در دنیای دیگر می شوند. 

را روشن کرد. مفهومی  در این جا مسئله اراده جایگاهی مهم دارد، فهم مساله اراده نیازی به آموزش ندارد و فقط باید آن

که برای سنجیدن ارزش کارهای ما همواره مقام اول را دارد و برترین شرط است.کانت مفهوم اراده را یک تکلیف  اخالقی می 

داند که از هر گونه شرطی آزاد است. اما قانون اخالقی که باید در همه ی امور در نظر گرفته شود معیار سنجش اخالقی همه 

 (203)گراوند،انونی که بنیاد آن در خرد عملی یا وجدان بیدار انسانی است.،قی کار هاست

این است که بدون شک نمی توان  یکی از مهمترین نکته هایی که کانت در آغاز فلسفه اخالق خود به آن اشاره می کند

ی نیک باشد)دارای خصلت خوب( هیچ چیز را به طور مطلق نیک شمرد مگر اراده نیک را، اگر اراده مورد استفاده در هر مورد

نیک است و این نیک بودن وابسته به نتیجه هایی  نباشد تمام امور می تواند زیان آور و بسیار بد باشد، اراده نیک به طور مطلق

که از آن پدید خواهند آمد نیست، بدین معنا که اراده نیک وابسته و به اعتبار هیچ امر دیگری نیست حتی اگر ثمره نیک 

 شته باشد باز هم در خوب بود آن خللی پدید نمی آید و نیکی تابع هیچ گونه سود و زیان نیست.ندا

می توان دید که اراده گلرخ در این جا نیک است گرچه او برای نجات زندگیه خود و  در فیلم مورد نظر به طور قطع

سختی  اما در بین راه پس تحمل که در ابتدای امر این حالت هم وظیفه محور است و هم فایده محور همسرش تالش می کند

قبول کنند اما به دلیل داشتن اراده قوی و باال بودن روحیه مبارزه طلبی در هایی که شاید هم نوعانش نتوانند در این مسیر 

رود و اوج داستان زمانی است که در انتهای داستان  پیش می مقابل مشکالت عقب نشینی نمی کند و تا پایان راه با قدرت

متوجه خیانت همسرش می شود و در آن لحظه نیز از انجام کارها و تحمل سختی هایی که در این راه متحمل شده پشیمان 

     .نیست بلکه خود را پخته تر و تکامل یافته تر می بیند
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به تعبیر دیگر بدون اما و اگر ل تکالیفی بر عهده داریم، این تکالیف مطلقند، قکانت بر این باور بود که ما آدمیان صاحب ع

این و...« هیچ کس نیاید هیچ کس را به قتل برساند»یا « همه حال باید راستگو باشیدر »مشروطند،تکالیفی مانند این که نا

به نظر کانت اخالق از اوامر مطلق است: احکامی  .فارغ از هر نتیجه ای که از سر نهادن به آن ها وجود آید اعتبار دارندتکالیف 

 ( 3630989،)واربرتونناظر به عمل کردن به اشکال مشخص.

در فیلم مورد نظر رفتار و اخالق هنجاری گلرخ طبق نظام فکری کانت مبنی بر درستکاری در هر شرایط و زمینه قابل بررسی 

سیر طبق الگوی اخالقی ثابت و مشخص خود حرکت و تا انتهای مکند، دروغ نمی گوید است، او به شوهر خود خیانت نمی 

 -همنوع گلرخ است اما کامال با نظام فکری می کند و بر خالف او همسر و مردان اطرافش و یا حتی زنی دیگر که

    فایده محور عمل می کنند. اخالقی کانت، مطلق گرایی در اراده نیک، مغایرت دارند و

اگر می خواهی غایتی را »ر مقابل تکالیف مشروط قرار می دهد، تکالیف مشروط به انسان می گویدکانت تکالیف مطلق را د

کانت بر این باور بود که فقط یک امر مطلق و پایه وجود « حاصل کنی یا از غایتی بپرهیزی، چه کاری انجام بده یا نده

کنی که در آن ضابطه قانونی جهان گستر اراده  وانیتنها بر اساس ضابطه ای عمل کن که به موجب آن در عین حال بت»دارد:

و این ضابطه در مورد زن فیلم مورد نظر صدق می کند گرچه سخت اما امری شدنی است و در عین حال در  .)همان(«شود

 آخر راه حس قدرت همراه با نوعی رضایت مندی از خود بهمرا دارد.

 

 نتیجه گیری

کاربست مبانی و معیارهای اخالقی است که این موارد بر اساس موقعیت و شرایط خاص اخالق کاربردی در حقیقت به معنای 

اتخاذ می شود و اصوال در اخالق کاربردی به مطالعه موردی پرداخته می شود و ازاین جهت با اخالق هنجاری که حالتی عامی 

 نجاری به حساب می آید.تر و کلی تر دارد متفاوت است گرچه اخالق کاربردی یکی از شاخه های اخالق ه

طبق تقسیم بندی اخالق هنجاری، در این مقاله از نگاه اخالق وظیفه محور که کانت یکی از سردمداران نقد این شاخه است 

مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه زن در اثر بیضایی که زنی قدرتمند و با اراده و روحیه باال بود در مقابل خیل عظیم مشکالت 

 قرار گرفت.مورد بحث 

 منابع

 8-6صص؛ 55شماره  ؛68بهمن ؛ نشریه آزما؛حضور زن یواکاوی حقیقت و آیینه؛ هوشنگ اعلم

 2931؛چاپ چهاردهم ؛نشر روشنگران و مطالعات زنان؛ هران؛تکشیسگبیضایی بهرام؛ 

 096-013،صص3،شماره0989بیناب،آبان نشریهجاللی غالمرضا،نظریه اخالقی سینما، 

 0931محسن،مساله باید و هست)بحثی در رابطه ارزش و واقع(،قم،نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،جوادی 
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 89-96،صص3،شماره91حسین شریفی احمد،چیستی اخالق کاربردی،نشریه معرفت اخالق،سال دوم،تابستان

اری و اطالع رسانی اطالعات،نشریه تحقیقات کتابدیریت خندان محمد،نظریه های اخالق هنجاری و چالش های اخالقی در عرصه مد

 83-021،صص19،شماره0989دانشگاهی،پاییز 

شمالی محمد علی، علم اخالق و فلسفه اخالق؛تاملی درباره حوزه های مختلف مطالعات اخالقی،نشریه معرفت 

 3-26،صص9،شماره0989اخالق،تابستان

 0989شر ثالث؛ چاپ اول؛عبدی محمد؛ زندگی و سینمای بهرام بیضایی؛تهران؛ ن

 61-82صص ،0،شماره0983پاییز له،نسبت اخالق و دین در فلسفه کانت،نشریه پژوهش نامه اخالق،قربانی قدرت ا

 1-09،صص81،شماره0981محمد محمد رضایی، اخالق و فلسفه اخالق از دید کانت،نشریه نامه مفید،زمستان

کشی تا آتش بس؛ فصلنامه انجمن ایرانی در سینمایی پر مخاطب ایران از سگشریعتی سارا؛ وحید شالچی؛ بازنمایی امر اخالقی 

 99-001؛ صص01؛ سال پنجم؛ شماره 88مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ تابستان

 

 200-299،صص09و02،شماره0989گراوند سعید،کانت و فلسفه اخالق،نشریه سروش اندیشه،زمستان

 

 0989مسعود علیا،تهران،نشر ققنوس،واربرتون نایجل،الفبای فلسفه،ترجمه 
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