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"شرير" تمجيد الجريمة / الغاية تبرر الوسيلة  القتل أمر جيد إذا كان المقتول  

 

 

قي. جاه الموضوع والجدل األخال األطراف وموقف كل طرف ت  

 

 شركات اإلنتاج  ❖

الكثير من   تحملو   ، ن أفالم الجريمة تخلق لدى المشاهد تجربة ممتعة تحبس األنفاسال شك أ

،  هذا النوع من األفالم دها في صناعة  جهشركات اإلنتاج تهتم وتبذل    مما يجعل  ، التشويقو  اإلثارة

ا  ونجاح    شهرة  كثر  األعد  ت  تيمن أهم األفالم الو،  دات عالية وإيرالها من مشاهدات    ه ققا لما تح نظر  

العالم هو  حول  لشركة  The Godfather  – ب  )العّرام  فيل،  الذي حقق  بيباراماو (  كتشرز  نت 

كثر من     (2018شمس، عماد. ) .مليون دوالر  245إيرادات بلغت أ

 ور الجمه ❖

وما تحاول خلقه لدى  ينما  والسوجهة نظر األفالم  ، ولكن من  الجميع يرى أن القتل ال مبرر له 

وال بد     .القتل  جريمة  الرتكاب  لمبررتعطيه الوقصته  اهد من تعاطف مع شخصية البطل  المش

اإل البط  جسدت  التي"  "Unhinged  فيلم  شارة إلىمن  تنقل  هي  بينما  و  ،م عزباءأ  ولة شخصية 

يبدأ في مطاردتها    ،مختل  تصادف في طريقها الشخصية الشريرة وهو رجل  ،ابنها إلى المدرسة

إال    لرجل ا  وتتصاعد األحداث إلى أن يشعر المشاهد أنه ال سبيل لردع  ، ل نهارها إلى جحيمويحو 

كي تحافظ على  ألنها    ، "الغاية تبرر الوسيلة"وهذا ما حدث في نهاية الفيلم ليؤكد فكرة أن  ،  بقتله

   أن تقتل الشرير. عليهاة ابنها كان وحياحياتها 
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 الطب النفسي  ❖

النفسي   الطبيب  أن  م يرى  الحباشنة  األفالمال  مشاهدحمد  في  بدور    عنف  اإلنسان  وتصوير 

سلوك  على  بشكل مباشر  ؤثر  ت،  نقله إلى الشخص القوي الحاصل على حقوقهومن ثم  الضحية  

قابل    ،الطفل يكون  التأثيألنه  فيسهل  الصياغة  عليهإلعادة  للمراهق  بال  .ر  عنده   تكوننسبة 

تقلبات  مفاهيم خاطئة للتعامل مع    مشاهد العنفصور له  لذا ت  والقيم غير مكتملة،  المبادئ  

اقد  ناضج  أن الشخص الالحباشنة  . ويرى  الحياة ، وال يلزم أن يتبنى  يتأثر بهذه المشاهد نفسي 

حفز ا لغريزة  مالمشاهد    ، فتكون هذها في بنائه النفسيمتوفر  العنف  هذا السلوك إال إذا كان  

   (2011. ، نوالالعلي) العنف بداخله.

 جهات األمنية ال ❖

الوحشية الجرائم  من  العالم  هذا  يخلو  منويعود    ،ال  أسباب  لعدة  الجريمة  معدل  :  هاارتفاع 

رائم على  هذه الجحاكاة  ع الشخص الغير سوي لمقد تدفأفالم الجريمة والعنف، التي  مشاهدة  

ب تزودهم  أو  الواقع،  وأسالأرض  األمنية  ،  جراميةإ  يبأفكار  والجهات  الشرطة  تبذل  وعليه 

عند    حضور الشرطة . والجدير بالذكر  انتشار هذه الظاهرة التي تهدد األمنللحد من    ، مجهودها

من إمكانية   مخاوف، وسط  بالواليات المتحدة األمريكيةفي صاالت السينما    الجوكر""عرض فيلم  

 ( 2019فيلم "الجوكر"،   )عرض العرض. النار في صاالت طالقإوقوع 
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 المراجع

1-  ( نوال.  وآثاره ع2011العلي،  فنيا  أغلبه غير موظف  السينما  العنف في  المجتمع  ل (.  ى 

العنف في السينما أغلبه غير موظف فنيا   تم االسترجاع من هذا الرابط  تدميرية. الغد.

  - Alghadوآثاره على المجتمع تدميرية

أمريكا بحضور شرطة سرية وسط مخ  "الجوكر"بدء عرض   -2 أمنية. )في    ، رتوبكأ   6اوف 

في أمريكا بحضور شرطة سرية   "الجوكر"  بدء عرض  تم االسترجاع من هذا الرابط (  2019

  - CNN Arabicوسط مخاوف أمنية

3- ( عماد.  العرّ 2018شمس،  فيلم  عن  حقائق  كوبوال    The Godfather  –اب  (.  تحفة 

https://www.arageek.com/art/facts-الرابط    هذا  تم االسترجاع من  السينمائية.

film-godfather-the-about 

 

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A2/amp/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A2/amp/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A2/amp/
https://arabic.cnn.com/entertainment/video/2019/10/06/v80095-joker-film-controversy-cinema-aurora-shooting
https://arabic.cnn.com/entertainment/video/2019/10/06/v80095-joker-film-controversy-cinema-aurora-shooting
https://arabic.cnn.com/entertainment/video/2019/10/06/v80095-joker-film-controversy-cinema-aurora-shooting
https://www.arageek.com/art/facts-about-the-godfather-film
https://www.arageek.com/art/facts-about-the-godfather-film

