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 دادگاهی ژانر سینمای بر ای مقدمه
 

 کٌ يایی نکان ٍ يا نَقعیت بین در يهَارى شَند. نی تکرار ندام کٌ يستند سینها تاریخ در زیادی يای قاب ٍ يا لَکیشن
 نی فیلهسازی برای جذاب سَژى یک آن بر حاکو اتهسفر ٍ دادگاى فضای يستند، داستانی رٍایت ٍ فیلو ساخت دستخَش

 ٍ رسازیتصَی يای تکنیک ٍ اصَل رعایت دلیل بٌ گاى ٍ ایو نشستٌ يا فیلو دست این تهاشای بٌ نا از یک ير باشد.
 را خَد قَانین سلسلٌ يا دادگاى ایو. شدى دادگايی يای فیلو داستان فضای نیخکَب ، قصٌ جذاب درٍنهایٌ يهچنین

 بر حاکو شرایط ٍ قَانین با نتناسب گیرد، نی قرار قانَن ٍ دادگاى خَاستگاى در کٌ زنانی انسان نام بٌ نفًَنی ير ٍ دارند
 نَشتٌ زنینٌ این در بسیاری غنی ٍ ارزشهند يای رنان ٍ يا داستان حال بٌ تا تٌگذش يای زنان از. شَد نی تعریف آن

 .شدند ٍاقع استقبال نَرد ٍ شدى فیلو يا رنان يهین بعضا اند. شدى
 

 بٌ این کٌ نیباشد ٍاقعی رٍیداد ٍ حادجٌ یک ٍقَع اساس بر سینها دادگايی ژانر يای فیلو از بسیاری داستان يهچنین
 سینهایی يای رٍایت تاریخی ٍ بیَگرافی نًو يای ژانر در دادگاى ِتو ٍ نسالٌ باالی پتانسیل ديندى نشان خَد خَدی

 در خَد نخاطبان ٍ طرفدار آن، بر حاکو اتهسفر ترسو ٍ دادگاى فضای در گَیی قصٌ ٍ رٍایت نَع این طرفی از نیباشد.
 يهزادپنداری فیلو داخل يای نَقعیت ٍ شخصیت اب ٍ گیرند نی ارتباط فیلو با راحتی بٌ کٌ دارد را جًان سراسر
 کٌ ای گَنٌ بٌ است. شدى ساختٌ دادگاى تو ٍ قالب در زیادی يای فیلو فیلهسازی، تاریخ شرٍع از دلیل يهین بٌ. نیکنند
 برتر فیلو 01 بررسی بٌ ادانٌ در. کنند نی یاد” دادگاهی ژانر “یعنی خَد بٌ ننحصر ژانر ٍ نام با يا فیلو دست این از انرٍزى

 .پردازیو نی شَند نی تعریف دادگاى ژانر ٍ تو در کٌ سینها ساز جریان ٍ
 

 دادگاه ژانر در سینمایی برتر اثر 01 بررسی

 
  Kill to Time A 1996 فیلم  .01

 قربانی یک برای دادخىاهی
 

 



 

 آنریکا در 0991 سال در کٌ است نام يهین با رنانی از شدى اقتباس دادگايی فیلو یک کشتن برای زنانی یا کشتن ٍقت بٌ
 کانًی نک نتیَ ٍ اسپیسی کَین ، جکسَن ال سانَئل يهچَن تَانهندی بازیگران از نندی بًرى با فیلو شد. اکران ٍ تَلید
 ِتو بٌ بستٌ تهانا Kill to Time A فیلو نسالٌ بیاٍرد. بدست فرٍش در را خَبی نَفقیت ٍ تَجٌ تَانست يا رٍز آن جَان
 انا فیلو درٍنهایٌ دارد. نی نگٌ تعلیق در خَبی بٌ دادگاى گیری نتیجٌ برای لحظٌ اخرین تا را نخاطب ٍ باشد نی اىدادگ

 در خَبی بٌ فیلو. دارد را آنریکا جنَب در ”کالن کَکالکس“ نام با ی فرقٌ فاشیسو ٍ نژادپرستی بٌ تلخ ای اشارى داستان
 .است کردى عهل نَفق آنریکا جنَب پَستان سیاى با نًاآ تقابل ٍ فرقٌ این انزجار ٍ نفرت نهایش

 
 

 نی آغاز نیسیسیپی ایالت در کَچکی شًر در يو آن سیايان علیٌ تجاٍز ٍ خشَنت يهین با Kill to Time A فیلو آغاز
 انتخاب در کٌ است عهیق شکلی بٌ نژادپرستی نسالٌ رٍایت این در شَد. نی ختو دادگاى شرٍع بٌ جلَتر کهی ٍ شَد

 داستان، اصلی شخصیت کٌ کند نی حس قصٌ نخاطب انر ابتدای. ديد نی نشان را خَد تاجیر نیز ننصفٌ يیئت
 است. برآندى دخترش انتقام سدد در کٌ است جکسَن( ال سانَئل )يیلی لی کارل یعنی قصٌ خَاى عدالت سیايپَست

 کانًی( نک )نتیَ بریگانس جیک یعنی اٍ ندافع ٍکیل دید از داستان کٌ شَیو نی نتَجٌ رٍیو نی تر جلَ چٌ ير ٍلی
 يیئت برابر در ندافع ٍکیل دفاعیٌ ٍ فیلو پایانی سکانس است. يهراى اٍ با فیلو طی در تهانا دٍربین ٍ شَد نی دنبال

 . است حرف این اجبات برای يا صحنٌ نًهترین از یکی ننصفٌ
 

 است تجاوز و خشم قربانی ىدخ که سیاهی متهم دادگاه ، Kill to Time A دادگاه

 
 داستان پَست سیاى درناندگی ٍ خشو پس در خَبی بٌ دارد کَچک ای بچٌ دختر خَد کٌ پَست سفید جَان ندافع ٍکیل

 بی ٍ خشن فرقٌ جانب از کٌ خطری ٍجَد با ندافع ٍکیل ٍ است تجاٍز ٍ خشو قربانی خَد کٌ سیايی نتًو گیرد. نی قرار
 to Time A فیلو دادگاى دیگر خَب نکات از نیکند. پنداری يهزاد اٍ با نیگیرد، قرار قصد سَء ٍ تًدید نَرد ناحیٌ آن رحو

 Kill، اصطالح بٌ شخصیت Badman بٌ تر تهام چٌ ير زیبایی بٌ اسپیسی کَین بازی با کٌ نیباشد ندافع ٍکیل نقابل 
 انگیزد. نی بر را نخاطب عصبانیت ٍ خشو استادی با اي صحنٌ از برخی در ”کشتن برای زنانی“ فیلو . است درآندى اجرا
 نی پیشنًاد يستید، آنریکا نعاصر تاریخ از بخشی زدن ٍرق يهینطَر ٍ رنان خَاندن جای بٌ فیلو تهاشای دنبال بٌ اگر

 .بشینید کنندى سرگرم ٍ قبَل قابل دادگايی فیلو این تهاشای بٌ کنیو
 
 
 
 
 
 
 
 



   Fear Primal 1996 مفیل  .9
 پرونده یک در معما دو حل

 

 

 ننحصر ٍ خَب انتخاب یک تَاند نی ”کًن ترس“ یاfear Primal  ، يستید نعهایی تو با دادگايی فیلو یک دنبال بٌ اگر
 نحبت نکات از فیلو قبَل قابل يای بازی ٍ داستانی پیچش است. درآندى عهَنی اکران بٌ 0991 سال در فیلو باشد. فرد بٌ

 ، جانعٌ نذيبی ٍ قضایی ، دٍلتی يای بخش از نقاب برداشتن ٍ نعها حل بر تکیٌ با فیلو باشد. نی دادگايی فیلو این
 انتًا در کٌ شَد نی نَفق خَبی بٌ فیلو داستانی کنندى غافلگیر عنصر کشد. نی تصَیر بٌ را داری سرنایٌ شدى سرٍتٌ نظام

 نخاطب ٍ شَد نی تبدیل دادگايی ژانر در نتفاٍت فیلو یک بٌ fear Primal فیلو رٍ يهین از بزند. ضربٌ نخاطب بٌ
 .کرد اشارى نَرتَن ادٍارد ٍ ِگیر ریچارد بٌ نیتَان فیلو این بازیگران از کند. نی شَکٌ را دادگاى

 
 این در ٍلی يستیو. پرٍندى حل پی در اٍ يهراى بٌ نا ٍ شَد نی يهراى ِگیر( )ریچارد ندافع ٍکیل با دٍربین نیز فیلو این در

 یک از دفاع بٌ دادگاى در است قرار ٍ ایو شدى پرت ناجرا ٍسط بٌ یکبارى نا ٍ نیست نشخص تهانا نا برای قصٌ ، فیلو
 کٌ باشد نی اجر زیبای نتن نَسیقی ، فیلو این تَجٌ قابل نکات دیگر از بپردازیو. نَرتَن( ادٍارد نظیر بی بازی )با جَان

 است آندى داستان رٍایت ٍ فضاسازی کهک بٌ fear Primal فیلو در خَبی بٌ نَسیقی است. ياٍارد نیَتن جیهز ساختٌ
 نیباشد بازیگر سهت در نَرتَن ادٍارد کاری کارنانٌ در عطفی نقطٌ کًن ترس کند. نی فیلو ریتو درگیر را نخاطب تهانا ٍ

 .است بَدى سینها در اٍ شدن دیدى اغاز فیلو این نعتقدند بسیاری کٌ
 
 



  Men Good Few A 1992 مفیل .8
 نظامی دادگاه یک برای ای محکمه

 

 

 بٌ تا گفت نیتَان جرات بٌ ٍ است شدى ساختٌ 0991 سال در فیلو است. نظانی ی نحکهٌ یک داستان فیلو این داستان
 نطرح ٍ چًرى ينرپیشٌ کرٍز تام است. کشیدى تصَیر بٌ را نظانی نحکهٌ یک کٌ باشد نی دادگايی فیلو بًترین انرٍز
 ابتدایی سَم یک در سرعت بٌ نخاطب است. درآندى دریایی نیرٍی خبرى ٍ جَان ٍکیل یک قانت ٍ نقش در اینبار جًان
. Few A نیکند صرف دادگاى در نظنَنین بیگنايی اجبات دنبال بٌ را فیلو نابقی ٍ نیکند حل را پرٍندى اٍ يهراى بٌ فیلو

 Men Goodننتظر ٍ شیفتٌ نخاطب بطَریکٌ کند يهراى خَد با را بینندى نیتَاند خَبی بٌ خَب، نرد چند ترجهٌ در یا 
 فیلو سرتاسر حقَقی اصطالحات ٍ دانش اجر، خَب گَیی داستان کنار در نیشد. نظانی دادگاى این بعدی جلسات در حضَر

 .است شدى تدٍین ٍ نَشتٌ فیلهنانٌ در خَبی بٌ
 

 در گذارد. نی دادگاى رٍند ٍ ٍکیل بر را تهرکز بیشتر ٍ کند نی عهل ضعیف ربسیا نظنَنی با يهدردی حس ایجاد در فیلو
 ينگام در کرٍز تام خَب بازی شايد نا رٍ يهین از دارد. تکیٌ دادگاى درٍن يای بحخ ٍ يا جدال بر بیشتر فیلو ٍاقع

 فرنان ٍ فرنانديی نسالٌ نقد اٍل ٍيلٌ در Men Good Few A فیلو نسالٌ يستیو. شايدین بٌ حهلٌ ٍ تند يای دفاعیٌ
 .نیزند طعنٌ آن بٌ بار چندین دادگاى جلسات طی در خَبی بٌ ٍ باشد نی آنریکا ارتش در برداری

 
 شد. رٍبرٍ ننتقدین ٍ نردم جانب از خَبی اقبال با ٍ دیدى جًان سراسر در خَبی بٌ تَلید تیو ٍ بازیگران لطف بٌ فیلو

 پیداست. کانال فیلو داستانی رٍند سیر ٍ شخصیت خلق بر تاجیرش ٍلی است کَتاى فیلو در يرچند نیکلسَن جک حضَر
 با يایی فیلو در بحخ ٍ جدل يای سکانس بًترین از یکی فیلو پایانی سکانس در نیکلسَن حضَر ٍ دادگاى جلسٌ آخرین
 . باشد نی دادگاى فضای



   Rashomon 1950 مفیل .7
 داستان سه ، دادگاه یک

 

 

 آکیرا اجار اکحر شناسند. نی سینها ينر تاریخ در اٍل درجٌ ٍ نام بٌ نَلف یک عنَان بٌ را کَرٍساٍا اغلب دٍستان سینها
 برانگیز تانل کنار در کالسیک اجر این نیشَد. کشیدى تصَیر بٌ ٍ گرفتٌ شکل انسان پیرانَن نسائل بٌ پرداخت با کَرٍساٍا

 اشارى انسانی نحکهٌ یک يستی ٍ ذات بٌ خَبی بٌ نیديد، ارائٌ تگرانرٍای ٍ فیلهسازان بٌ تدریس برای کٌ نکاتی ٍ بَدن
 اعتراض نظیر اصطالحاتی از ٍ بپردازد دفاع بٌ کٌ نیست قرار ندافعی ٍکیل  ندارد ٍجَد ای ننصفٌ يیئت فیلو این در دارد.
 آخر ٍ اٍل نسالٌ ٍلی شَد نهی ترسیو صندلی ٍ نیز ٍ دادگاى فضای در فیلو کٌ درستٌ نیست. خبری نیست یا است ٍارد

 Rashomon، ٌير دید زاٍیٌ ٍ درٍغ نسالٌ ٍ شَد نی رٍایت انسان سٌ ننظر از کٌ رخدادی است. قضاٍت ٍ دادگاى نسال 
 .شَد نی کشیدى تصَیر بٌ راشَنَن فیلو در کٌ ست يایی حرف نًهترین از شخص

 
 اینجا در اند. نشستٌ قاضی جلَی يهگی نتًهین ٍ شايدین ٍ باشد نی قاضی جانب از تهانا فیلو سَبژکتیَ دٍربین

 دٍربین بٌ رٍ تهانا نتًهین ٍ شايدین فیلو طَل در ديد. نی قرار قضاٍت نسند در را بینندى ٍ نیبرد فراتر را پا کَرٍساٍا
 خَد تانداس دادگاى قاضی را نا از یک ير دارد قصد کارگردان درٍاقع گَیند. نی را خَد داستان ٍ کردى صحبت )نخاطب(

 خَد باشد. نی ” راشانَن ” ٍ ” بیشٌ در ” يای نام با ژاپنی نعرٍف داستان دٍ از اقتتباسی خَد Rashomon فیلو کند.
 نعنای يرگز زندگی ٍ است انسان ٍاقعی زندگی از انعکاس یک Rashomon فیلو کٌ است نعتقد شخصٌ بٌ کَرٍساٍا

 اضافٌ آکسفَرد دیکشنری در تازگی بٌ اجر این نام باشد. نی نیز کرٍساٍا اسکار نانزد فیلو اٍلین راشَنَن ندارد. دقیقی
 ”گَناگَن يای ننظر از نزاع یک تفسیر“ : است آندى اینگَنٌ آن نعنایی تَضیح در ٍ است گشتٌ

 



  Judge The 2014 فیلم .6
 متهم جایگاه در قاضی

 

 

 ٍ تقابل بکشد. دٍش بٌ Judge The سراپای فیلو را درام بار ترین احساسی ، دادگايی فیلو دى لیست این بین در شاید
 تعلیق دادگايی ِصرف فیلو یک این آیند. نی بیرٍن حقَق ی ِحرفٌ ٍ کار ٍ دادگاى نسالٌ دل از کٌ پسری با پدر رٍیارٍیی

 بٌ پسرش ٍ پدر کٌ ای خانَادى است. خانَادى Judge The نسالٌ اٍلین نیست. دادگاى سالن در کشهکش پر ٍ برانگیز
 از پدر ٍ دادگاى یک درجٌ ٍکیل پسر اند. گرفتٌ فاصلٌ ٍ ناندى جدا يو از رفتٌ رفتٌ ، اند داشتٌ يو با کٌ اختالفاتی دلیل
 يو لحظٌ ير کٌ نیکند کهک قصٌ رٍایت بٌ ٍ رٍد نی باال حدی بٌ فیلو احساسی بار است. ایالت يای قاضی ترین نعتبر

 .است جداناندى پدر از کٌ ٍکیلی پسر يو ردک يهزادپنداری قاضی با تَان نی
 

 نقش پس از طَری بٌ ( پالهر ينک نشًَر ٍکیل نقش )در جَنیَر داٍنی رابرت ٍ پدر( ٍ پالهر قاضی نقش )در دٍال رابرت
 دٍ با را نا Judge The فیلو اٍل نیهٌ برانگیزند. را پسری ٍ پدر ير احساسات تَانند نی کٌ اند برآندى فیلو این پسر ٍ پدر

 برگزاری ٍ دادگاى سالن اش نسالٌ ، دادى رخ يای ناجرا پس از ، دٍم نیهٌ در سپس ٍ کند نی يهراى اصلی شخصیت
 پدر از زیادی سالیان کٌ است پسری ، ندافع ٍکیل ٍ است نام بٌ قاضی یک آن نتًو اینبار کٌ دادگايی شَد. نی نحکهٌ
َ  ادای لحن ٍ درام بار بَد. گرفتٌ فاصلٌ  اجر یک بٌ را Judge The فیلو ٍ باشد نی گذار تاجیر بسیار فیلو طی در يا گدیال

 .بَد نکیشدى تصَیر بٌ اینگَنٌ را خانَادگی رابطٌ دادگاى ژانر در اجری آن از قبل تا بطَریکٌ کند. نی تبدیل ننحصر دادگايی
 
 



  Philadelphia 1993 مفیل .5
  تبعیض علیه بر دادخىاهی

 

 

 بٌ کٌ يهجنسگرایانی نسالٌ ٍ ایدز بیهاری بٌ نستقیو صَرت بٌ کٌ باشد نی آنریکا سینهای تاریخ فیلو اٍلین فیالدلفیا
 خَد بٌ را بینندگان از بسیاری تَجٌ تَانست شکن ساختار دادگايی فیلو این کند. نی اشارى اند شدى نبتال بیهاری این

 ابتال از بعد ٍ باشد نی يهجنسگرا کٌ است ٍکیلی داستان. lphiaPhilade برانگیزد را يا انسان احساسات ٍ کند نعطَف
 اٍل نقش بازیگر ينکس تام شَد. نی اخراج ساختگی دالیل ٍ سازی پرٍندى با ، حقَقی شرکت جانب از ایدز بیهاری بٌ

 دادخَايی پرٍندى ٍ کند شکایت گیرد نی تصهیو اش، آنیز تبعیض ٍ ننصفانٌ غیر اخراج پی در بکت اندی نقش در فیلو
 فیلو در خَد درخشان بازی با ٍ کرد کو ٍزن کیلَ 01 حدٍد نقش این ایفای برای ينکس تام ببرد. دادگاى بٌ را خَد

  Philadelphiaکند خَد ازآن را سال آن اسکار جایزى يو کند دریافت را ننتقدین نحبت نظر ٍ تحسین تَانست يو. 
 
 یک تهانا انتًا تا ابتدا از نیتَان راPhiladelphia  نیشَد، سَار فیلو بر ستاندا رٍند در کٌ سنگینی احساسی بار کنار در

 در است فراگرفتٌ را اٍ جسو کٌ ای کشندى بیهاری ٍجَد با نیبایست کٌ است ٍکیلی پرٍندى شاکی دانست. دادگايی فیلو
 نزل بازی )با اٍ سیايپَست ٍکیل نقش اینجا در بگیرد. خَدرا حق ٍ بایستد حقَقی کاربلد ٍ خبرى تیو یک نقابل

 ترین جذاب از یکی شدى، دادخَايی پرٍندى ندافع تیو نقابل در دٍ این جدال آید. نی چشو بٌ خَب خیلی ٍاشینگتَن(
 اطَاری ادا ٍ کلیشٌ يیچ بدٍن Philadelphia دادگايی نیديد.فیلو شکل را دادگايی يای فیلو در نهکن يای فضاسازی

 ٍ قضایی علَم نَرد در خَبی بٌ اجر خالق عنَان بٌ دم جاناتان کٌ است نشخص َد.نیش حاضر دادگاى صحن در
 نظام حقَقی نسئلٌ از عیار ٍ تهام حقَقی دادگاى یک فیالدلفیا دادگاى است. داشتٌ نطالعٌ حقَق علو تخصصی اصطالحات

 .باشد نی آنریکا گذار قانَن



  Mockingbird a Kill To 1962 مفیل  .4
 مدافع وکیل سبک به سازی قهرمان

 

 

 نًهترین از یکی است شدى ساختٌ نام يهین با کتابی اساس بر کٌ جًان سینهای برجستٌ آجار از نقلد نرغ کشتن فیلو
 يای فیلو زنرى در خَرد، نی رقو دادگاى در تهانا اش نسالٌ کٌ فیلو این باشد. نی دادگاى نَضَع با سینها يای فیلو

 رٍزيای آن نرز ٍ حد بی نژادی يای تبعیض ٍ يا سختی یادآٍر فیلو است. کردى خَش جای کالسیک سینهای ناندگار
 نقش در کالسیک سینهای نرد بازیگران ترین برجستٌ از یکی ”پک گریگَری“ باشد. نی پَستان سیاى اقلیت برای سخت
 کٌ راست سر ٍ سادى ٍکیلیست نقلد نرغ کشتن فیلو داستان ٍکیل شَد. نی ظاير فیلو این سیايپَست نرد ندافع ٍکیل

 اتًام از بتَانیو تا شَیو نی يهراى اٍ با نا فیلو طی در کند. نی زندگی خَد خانَادى کنار در آالبانا ایالت از کَچکی شًر در
 .کنیو دفاع دادگاى ٍ حضار حضَر در اند زدى پَست سیاى نتًو بٌ کٌ تجاٍزی

 
 قًرنان بٌ رفتٌ رفتٌ ٍ کند نی طی خَبی بٌ را خَد تکانلی سیر ٍکیل یتشخص لیست، این دیگر يای فیلو خالف بر اینجا

 برای ناجرا دل از را قًرنان یک فیلو، درٍنهایٌ اصَل ٍ تکنیک رعایت با ”نقلد نرغ کشتن“ ٍاقع در شَد. نی تبدیل
 ٍ يا حرف با ٍ است فداکار پدری کند، نی دفاع نردم از کٌ نتهدنی ٍ سفیدپَست ٍکیل قًرنان سازد. نی نخاطب

 برد. نی جلَ را کالسیک دیالَگ پر فیلو یک خَبی بٌ دادگاى ٍکیل رٍان اجرای ٍ بازی گذارد. نی تاجیر نردم دل بر سخنانش
 یک در تنًا است، سینها دادگايی يای صحنٌ ترین ناندگار از یکی کٌ دادگاى صحن در پک گریگَری ای دقیقٌ 9 سخنرانی
 کٌ فیلهی ترین نحبَب کٌ است کردى بیان پک گریگَری خَد است. شدى ضبط کات بدٍن ٍ پیَستٌ صَرت بٌ ٍ برداشت

 .باشد نی «نقلد نرغ کشتن» است، کردى بازی آن در
 



 
  Chicago the of Trial The 7 2020 مفیل .3

 سینما تاریخ دادگاه ترین سیاسی
 
 

 

 ٍ جدید قرن در است. شدى کشیدى تصَیر بٌ کٌ سینهایی دادگاى ترین سیاسی کرد: شرٍع اینگَنٌ تَان نی فیلو این برای
 بًرى با فیلو این شد. ننتشر ٍ ساختٌ نیالدی 11ديٌ ٍاقعی يای رٍیداد اساس بر 7 شیکاگَ دادگاى فیلو ،1111 سال

 لشچا ٍ حساس سیاسی دادگاى یک از کهال ٍ تهام نهایش یک تَانست سینها رٍز تَانهند ٍ نطرح بازیگر دٍجین از نندی
 نیکند يهرايی فیلو با طَری انا نیباشد خبر با دادگاى حکو ٍ آیندى از اینکٌ با فیلو نخاطب بزند. رقو بینندى برای را برانگیز

 شَد. عَض ٍرق دارد دٍست لحظٌ ير کٌ
 
 تا را بینندى خَايی عدالت کردى گرى نشت ٍ است نذاشتٌ کو را چیزی يیچ نخاطب خشو برانگیختن در فیلو يهچنین 

 بٌ نسبت بینندى نفرت ٍ خشو کٌ عدالتی بی از پر نیديد نهایش را دادگايی. Chicago 7 کند نی يهراى خَد با آخر
 . دارد دنبال بٌ را قضایی ٍ دٍلتی سیستو

 
 یدادستان تیو با گايی است. حیران فیلو اتهسفر در تهانا دٍربین شَد، نهی يهراى گرٍى یک یا نفر یک با فیلو این دٍربین
 حرکتیست ٍ آرنان نسالٌ نیستند، اشخاص ٍ شخص نسالٌ يفت شیکاگَ در ٍاقع در نتًهین. با گايی ، شَیو نی يهراى

  است. شدى ختو سیاسی دادگاى این گیری شکل بٌ کٌ
 



 نکتٌ این بٌ ٍکیل جانب از فیلو ابتدای در است. شدى گنجاندى نیز فیلو تبلیغاتی تیزر ساخت در حتی  فیلو دادگاى نسالٌ
 رفتٌ رفتٌ فیلهنانٌ نَیسندى ٍ کارگردان سهت در سَرکین ٍلی ندارد. ٍجَد ٍجٌ يیچ بٌ سیاسی دادگاى کٌ شَد نی اشارى
  است. شدى ریزی ٌبرنان ٍ نشخص قبل از چیزش يهٌ کٌ سازد نی را دادگايی سَرکین نیدارد. بر حقیقت از پردى

 
 این است. شدى صادر قبل از آن ننصفٌ يیئت ٍ قاضی حکو ٍ گذارد نهی نتًهین برای دفاعی يیچ جای کٌ دادگايی

 .باشد نهی سیاسی دادگاى یک جز چیزی
 
 

 بخىانید Chicago the of Trial The 7 در را دادگاهی فیلم این کامل تحلیل و نقد
 

 01 لیست این در کٌ باشد نی نیز Men Good Few A فیلو ، نَیس فیلهنانٌ سَرکین آرٍن يفت شیکاگَ دادگاى بر عالٍى
 ٍ فیلهنانٌ نَضَعات بٌ زیادی عالقٌ سَرکین کٌ ديد نی نشان ارنانٌک این ٍاقع در دادیو. قرار بررسی نٍَرد تایی

  دارد. دادگايی فضاسازی
 

 ٍ آندند گرديو ٍیتنام يای جنگ سلسلٌ بٌ اعتراض نشانٌ بٌ کٌ جَانیست نتًهین دربارى اٍ جدید دادگايی فیلو داستان
 ٍ سرکَب بٌ اعتراضات، آن نتیجٌ شدند. نیالدی 11 ديٌ سالًای در اعتراضی جنبش یک گیری شکل نسبب رفتٌ رفتٌ

 شکلی بٌ يا سال آن حَادث ٍ نستند يای فیلو. شد انسان چندین خَن ریختن ٍ نعترضین علیٌ پلیس نیرٍی خشَنت
 .اند شدى گرفتٌ بکار فیلو تدٍین در بجا ٍ خَب

 
 يفت شیکاگَ دادگاى قاضی. است آن دادگاى قاضی کرد، اشارى آن بٌ بایست نی کٌ دادگايی فیلو این نتهایز نقاط از یکی

 نیزانسن ٍ بازیگر خَب بازی باشد. نی عدالت بی جانعٌ قضایی نظام بٌ نسبت بینندى خشو گیری شکل عناصر نًهترین از
 ننفَر عنَان بٌ دادگاى این قاضی تا است شدى باعخ ، قاضی بحخ جرٍ يای سکانس در شدى گرفتٌ کار بٌ ٍ جا بٌ يای
 . شَد نطرح دادگايی يای فیلو قاضی ترین خَردکن اعصاب ٍ ترین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutsho.com/the-trial-of-the-chicago-7/


  Prosecution the for Witness 1957 مفیل .2
 تعقیب برای شاهدی

 

 

 فیلو نًو رٍیداد کٌ است دادگاى آن اصلی لَکیشن کٌ باشد نی کالسیک رازآلَد ٍ درام فیلو یک تعقیب برای شايدی فیلو
 جنایی ٍ اسرارآنیز ژانر يای بًترین از بلکٌ نیباشد ناندگار ٍ نَفق دادگايی فیلو یک تنًا نٌ اجر این خَرد. نی رقو آنجا در

 صحنٌ طراحی يهچنین ٍ ٍایدر بیلی درست کارگردانی کنار در ناب ٍ فرد بٌ ننحصر فیلهنانٌ رٍد. نی شهار بٌ نیز کالسیک
 فیلو، در شدى ادا يای دیالَگ قدرت است. کردى ارزشهند شبی از بیش را فیلو این ، دادگاى يای لَکیشن در بینظیر

 ٍ يیجان ٍ تنش حس ایجاد ٍ نخاطب دادن فریب کنندى، گیر غافل ٍ نتفاٍت بندی پایان خَب، تدٍین ٍ فیلهبرداری
 نی کالسیک سینهای عیار تهام ٍ ناندگار فیلو این يای نزیت از يهگی فیلو در خَب ٍ بجا يای کهدی چاشنی يهچنین

 .باشد نی دادگاى ژانر در زدنی نحال ٍ نَفق اجر یک يهَارى ”تعقیب برای شايدی“ باشند.
 

 خَد، داشتنی دٍست ٍ بانزى ٍکیل با بعضا ٍ کند نی سرگرم را خَد انرٍز نخاطب خَبی بٌ کالسیکش ظاير خالف بر فیلو
 دٍست يای شخصیت ترین ناندگار زٍج Prosecution the for Witness فیلو ٍکیل نیدارد. ٍا خندى بٌ را نخاطب
 چارلز نظیر کو بازی )با رٍبارتس ٍیلفرید سر نام بٌ سرشناس ٍ ای افسانٌ ٍکیلی باشد. نی سینها تاریخ جذاب ٍ داشتنی
 در دندى یک ٍ لجباز نسن شخصیت این با باید نا حال است. داشتٌ جنایی يای دادگاى در زیادی يای نَفقیت کٌ التَن(

 نفر یک تنًا قتل بٌ نظنَن ، قاعدى خالف بر رازآلَد ٍ جنایی شايکار این در شَیو. يهراى دادگاى در جنایی دىپرٍن یک حل
 يای علت بٌ کٌ شايدانی کند. نی تغییر دادگاى شايدین بٌ دادگاى نظنَن از ، بینندى تردید ٍ شک رٍ يهین از ٍ باشد نی

 .برسانند اجبات بٌ را نتًو يیگنا بی یا بَدن گنايکار تا ندارند صالحت نختلف
 



 Men Angry Twelve 5719 فیلم  .0
 منصفه هیئت یک رای از روایتی

 

 

 در لَنت. سیدنی ساختٌ خشهگین نرد 01 یعنی دادگاى زنینٌ در اجر ناندگارترین گفت نیشٌ ٍ ترین نعرٍف بٌ رسیو نی
 11 اتاق یک در نفر دٍازدى حَل داستان اینجا … نیست يو ٍکیل حتی ٍ قاضی دادگاى، صحن از خبری دیگر رٍایت این

 ٍ دفاعیات آخرین اتهام با فیلو کنند. اعالم ٍ صادر را حکو بایست نی کٌ کسانیست درباى فیلو نسالٌ .چرخد نی نتری
 ديد. نی را دادگاى ننصفٌ يیئت بستٌ يهیشٌ دريای از عبَر ی اجازى نخاطب بٌ ادانٌ در ٍ شَد نی شرٍع دادخَايی

 از شکایت یا دفاع نسالٌ اینبار کند. نی سپری نرد 01 با را نفسگیر دقیقٌ 91 بٌ قریب ٍ رٍد نی اتاق داخل بٌ بینندى اینبار
 جان برای انسان دٍازدى .است قضاٍت خَد نسالٌ اینبار…نیست شدى تعیین پیش از ٍ سیاسی نسالٌ ، نیست عدالتی بی

 .ديند نی قرار قضاٍت نَرد را اٍ ٍ گیرند نی تصهیو دیگر انسانی
 

 خَبی بٌ آنًا گیری تصهیو در تفاٍت این ٍ يستند برخَردار نتفاٍتی اجتهاعی زیستگاى از یک ير ننصفٌ يیئت اعضای
 حقَقی ٍ قانَنی نباحخ کنار در آنَخت. نیتَان زیادی يای درس ”خشهگین نرد دٍازدى“ از نطهئنا نیباشد. لهس قابل

 این چًرى بازیگر عنَان بٌ فَندا ينری نیباشد. برانگیز چالش يای سَال طرح ٍ اندیشیدن فلسفٌ، از سرشار فیلو آنریکا،
 طرح با داستان طی در اٍ نیکند. ایفا را قتل بٌ نتًو پسر بَدن کار گناى بٌ نخالف فرد تنًا نقش انر ابتدای در فیلو،

 فرنالیتٌ بحخ ٍ تکنیک نَرد در طرفی از دارد. را پدر قتل بٌ نظنَن پسر گنايی بی اجبات بر سعی اساسی ٍ نًو سَاالت
 از یک ير بٌ نخاطب فیلو زنان طی در کٌ است انگیز شگفت ٍ خَب حدی بٌ يا بندی قاب ٍ فیلهبرداری کارگردانی، اجر،
 .کند نی تردید ٍ خفگی احساس افراد این يهچَن رفتٌ رفتٌ  ٍ شدى نزدیک نفر دٍازدى این

 



 بندی جمع
 

 از اند. شدى اکران ٍ ساختٌ اخیر قرن یک طی در دادگاى تو با بسیاری يای فیلو کردیو اشارى نَشتٌ ابتدای در کٌ يهانطَر
 الیق يا فیلو این از تعدادی شک بی حالهان. زنان ندرن صنعتی های فیلم تا بگیرید کالسیک خَب نتعدد يای فیلو

 این در ساز جریان ٍ نتهایز يای فیلو بٌ اشارى ، لیست این تًیٌ از يدف ٍ نعیار انا يستند تایی دى لیست این در حضَر
 دادگاى فضای بستر در نختلف رٍایتی با یک ير ، دادیو قرار نعرفی ٍ بررسی نَرد نقالٌ این در کٌ فیلهی دى باشد. نی ژانر

 .اند بردى جلَ را فیلهنانٌ ٍ فیلو داستان
 

 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 افیک ٍ انیهیشنساخت نَشن گر
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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