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 زن یک خىش بىی فیلم خالصه و کىری داستان
 

 کٌ است نردنانی سرنَشت درباب رنان است. شدى يو ادبیات نَبل ی برندى کٌ دارد کَری نام بٌ رنانی ساراناگَ ژٍزى
 ٍ تدریجی بلکٌ افتد نهی اتفاق یکدفعٌ نردم کَری شَند. نی کَر رايی چًار ترافیک پشت ٍ ناشناختٌ دلیلی بٌ رٍزی
 ٍ شدت در نردم کَری يا. شدىکَر بستگان ٍ نزدیکان بعدتر ٍ پزشک خَد بعد ٍ پزشک چشو بیهاران ابتدا است. زنانبر

 در کَر افراد ی قرنطینٌ بٌ نجبَر جانعٌ ی ادارى برای کٌ شَد نی ریختبی انقدر دٍلت برای اٍضاع ٍ گیرد نی ٍسعت
 . گردد نی آسایشگايی

 در نشدى. ٍیرٍسی چشهانش فعال ٍ کردى حفظ را اش بینایی کَران، نیان در زنی باٍر، غیرقابل شکلی بٌ ٍ انا، نیان این در
 .يست يو پزشکچشو يهسر قضا از کٌ است زن يهان آن از بیرٍن ٍ آسایشگاى در داستان قًرنان ٍاقع

 

 

  Woman a of Scentبىی فیلم نقد
 

 يو کَری در را ٍفا ٍ بهاند يهسر کنار در تا زدى کَری بٌ را خَد ٍ نگذاشتٌ تنًا را ٍی خَد، يهسر بٌ اش عشق بخاطر
 است دادى دست از را چشهانش کٌ است فرانک درباب برست، نارتن اثر زن یک خَش بَی فیلو اینکٌ، غرض. کند رعایت

 خَب شاننالی ٍضع ٍ است نحتاج پَل بٌ چارلی است. چارلی)چارلز( بنام آنَزی دانش ی عًدى بر اش نسئَلیت ٍ
 کنار ساراناگَ کَری در پزشکچشو زن ٍ است فرانک کنار در چارلی صادق. ٍ است جدی آنَزی، دانش در ٍلی نیست

 فیلو این ٍ رنان آن در شبايت دٍ انا دارند يو با بسیاری تفاٍت زن یک خَش بَی ٍ کَری رنان کٌ دانیو نی شَيرش.
 ٍ زن فیلو، عنَان نیز ٍ است زن یک کَری، رنان قًرنان: یعنی باشد نفید نظر بٌ اثر این نقد ٍ تفسیر برای کٌ دارد ٍجَد
 .دارد خَد با را اٍ خَش بَی

 
 قبَل – اٍدانل کریس -جَان یک فعال را اش سرپرستی ٍ ندارد دلخَشی کٌ است کَری – پاچینَآل – نرد درباب يهچنین

 آن ربط زن یک خَش بَی عنَان درباب را سینهایی نکاتی ساراناگَ، ژٍزى رنان بٌ نگايی کنار در ٍ این بر ٍىعال .است کردى
 .کنیو نی برجستٌ چارلز، پردازی شخصیت ٍ داستان ساختار بٌ



 

 فیلم های شخصیت بررسی و تحلیل
Woman a of Scent 

 
 از را خَد چشهان يهکاران جلَی در جشنی در نارنجک با ناشیانٌ نهایشی بخاطر ٍلی بَدى نظانی قبال فرانک، شخصیت

 بی از احساسی اٍ در گذشتٌ یادآٍری ديد. نی آزار را اٍ انر این است. شدى خَدش شکستگی سر باعث ٍ دادى دست
 را اش نفس بٌ اعتهاد ٍ کند پنًان را احساس این شدى يرجَر کند نی سعی اٍ انا آٍرد. نی ٍجَد بٌ کفایتی بی ٍ لیاقتی

 تحصیل برای فرانک از نراقبت پَل بٌ چَن کند نی درک خیلی بگَییو است بًتر کند نی درک را اٍ انا چارلی دارد. نگٌ باال
 ٍ خلقی خَش حدی تا پَل کند. رفتار فرانک با بخَايد دلش جَری ير تَاند نهی رٍ این از است. نحتاج خَد نعاش ٍ

 فرسا طاقت کاريای نَتَر ٍ کند نی تَلید را زٍرگَیی ٍ اخالقی بی حال درعین ٍ کند نهی تضهین آنرا انا آٍرد نی نًربانی
 .يست نیز عجیب ٍ
 

 اسکناس ناپذیر نقاٍنت جذابیت در زیادی خیلی حد تا بگیرد، برعًدى را نابینایی نظانی فرد از نراقبت آنَزی دانش اینکٌ
 ٍ اخالقی تهانا نَضَعی بٌ فقیر، آنَز دانش چارلی خَبی ٍ صداقت ی ترجهٌ اینکٌ، نکتٌ جَانی. سَدای ٍ است نًفتٌ

 از نراقبت در چارلز ٍصف، این با ناند. نی شَخی بٌ ٍ است ننطق ٍ خرد از دٍر خیرخَايانٌ، ٍ دٍستانٌ نَع ٍ نذيبی
 بسیار حد تا انَزی دانش اینکٌ خالصٌ ديد. نی قلب قَت اٍ بٌ زندگی بٌ دٍبارى بازگشت حد در ٍ گذارد نهی کو فرانک
 کٌ پذیرد نهی حتی کند نی نقاٍنت ابتدا فرانک کند. نی ایفا فرانک برای پَل بخاطر را نعشَقٌ ٍ نادر ٍ پدر نقش زیادی

 .گذشتٌ اٍ از سنی ٍ نابینا ٍ است کَر
 
 



 

 

 زن یک خىش بىی فیلم نقد
 

 چنین در است. رٍبرٍ حجاب با يهَارى خَد، بٌ نگاى ٍ است ترآسان آن بٌ اعتراف از خَد ضعف ٍ بیهاری انکار يهیشٌ
 رٍد. نی تحصیل از اخراج نرز تا ٍ افتد نی چارلی ندرسٌ در اتفاقی ٍلی رٍدب سفر بٌ خَايد نی فرانک  احَالی، ٍ اٍضاع

 خاطی فرد باید ٍ است قبَل غیرقابل ندرسٌ ندیر برای يهین ٍ داشتن را ندرسٌ نسَالن گرفتن سخرى بٌ قصد دٍستانش
 کٌ نَضَع این سر حسابی ار اٍ يَای ٍ آید نی چارلی کهک بٌ فرانک کٌ اینجاست نکتٌ شَد. نعرفی ناجرا اصلی طراح ٍ

 ٍ اخالقی نَضَعی خالصٌ،. است نهَنٌ اش کَشی سخت نثل دٍستی در چارلی خَد اگرچٌ دارد. نديد، لَ را دٍستش
 .شَد نی بازنشستٌ نظانی فرد با آنَز دانش ی رابطٌ شدن گرم سبب آن بٌ چارلی ٍاکنش نَع ٍ ندرسٌ در انسانی

 
 دلیل بٌ نیکی آن. ننفی یا نثبت عَاقب نٌ ٍ بَدنش خَب نفس خاطر بٌ ٍظیفٌ جامان دارد: کانتی اخالق ظايرا چارلی
 ٍ سف آدم ٍ پاچینَ آل نذاق بٌ ٍلی است نقد ٍ نناقشٌ قابل نَکانتی ٍ کانتی اخالق کٌ بگذریو دیگری. چیز نٌ ٍ نیکی

 ٍ دارد يو دیگری اٍج نقاط قصٌ يهٌ، این با نکنی. نشینی عقب نَضعت سر بایستی یعنی آید. نی خَش نظانی سخت
 ٍ گرداند نی بر اٍ بٌ را زندگی ٍ رسد نی فرانک داد بٌ چارلی بار این ٍ است سرينگ جناب خَدکشی بٌ نیل سکانس آن

 نابینایی ٍجَد با بگیرد انرژی تا آٍرد نی فرانک رٍی بٌ ٍ کند نی برجستٌ يایش دیالَگ با است نیک اٍ ٍجَد در آنچٌ
 .اش

 
 
 



 
 
 

 

 خىدکشی بر غلبه برای  راهی : عشق تجىیز
 

 گذاری نام سبب ظايرا يهین ٍ اٍست خَش بَی ٍ زیبا زنی با رابطٌ بٌ نیل نکند خَدکشی فرانک کٌ شَد نی باعث آنچٌ
 نی چٌ زن یک خَش بَی تاثیر کٌ گَید نی ابتدا يهان از ٍ دارد سَگیری عنَان کٌ گفت باید است. شدى فیلو عنَان
 يهانطَر انا کردن. یاد ٍ سپردن بخاطر اٍ بَی با را زن براین، نضاف تَجٌ. قابل است انری زن، بَی اینکٌ یا باشد تَاند

 ٍ اساسی ربطی ٍ است پاچینَ آل يهراى بٌ انَزی دانش نَرد در Woman a of Scent فیلو است آشکار يو پَستر کٌ
 یا باشد نانٌ فیلو در ضعفی نقطٌ این شاید زن؛ نٌ يستیو نرديا ردرگی نا فیلو سکانس بیشتر یعنی ندارد زن با بنیادین

 .کند دٍر خَدکشی از را فردی تَاند نی کٌ رايی تر نًو ٍ تهاشاگر جذب برای فیلو عنَان در ای حقٌ
 

 ٍ ذاغ تقسیو در آسایشگاى ننجی نَعی بٌ ٍ ناجرا قًرنان رنان آن در پزشک زن کَری. ٍ ساراناگَ رنان بٌ برگردیو حال
 از نانع بالقَى بصَرت یا ظايرا زن، یک خَش بَی فیلو در زن انا شَد نی عدالت بخاطر ریزی خَن ٍ جنگ حتی

 بٌ شَقی شَد نی باعث يهین ٍ شَد نی تلقی ارزشهند چارلی تَسط فرانک ی خفتٌ آرزٍی ٍاقع در شَد. نی خَدکشی
 .بگذارد کنار را اسحلٌ ٍ بیاید فرانک زندگی

 
 



 

 زن یک خىش بىی فیلم تحلیل
 

 اش بینی بٌ است ناخَش آنچٌ بَی درٍاقع است. کَران جهع در ٍ آسایشگاى پلیدی ٍ کثافت در کَری، رنان نیان در زن
 ٍ کند تعانل کَريا با تر راحت بتَاند تا بزند کَری بٌ را خَد باید اجبارا ٍلی بیند. نی را کثافت زشتی تر نًو ٍ خَرد نی

 عینا شَد نی درست شًر پایین باالشًر آسایشگاى در چَن زندنی يو خشَنت بٌ دست پیشٌ، عاشق زن يرچند بهاند زندى
 پاچینَ آل آرزٍی در ٍ غایب در قدرتش برست، نارتن اثر در انا زن کر. ٍ کَر نسئَالن ٍ کَران شًر داخل يای نابرابری نثل

 .نابینایی در ٍ پیری در حتی عشق تجربٌ برای اٍ بٌ انَز دانش ی نشاٍرى ٍ تحریک ای اضافٌ بٌ است
 

 نی فرانَش قَی احتهال بٌ کردى، يا نارنجک با کٌ حهاقتی باشد، – پاچینَ آل – فرانک کنار اگر بَ خَش عشقی خالصٌ،
 .خندد نی قطعا اسحلٌ با خَدکشی برای اش تصهیو بٌ ٍ خَايد نی آخر ی قطرى تا را پیری در ٍ کَری در زندگی ٍ شَد

 باشد: نتعالی ٍاقعا اخالقی ننشا تَاند نی این ٍ دارد نَر ٍ ستبینا يهچنان کَری، زنان در زن عشق ٍ فرانک عشق
 .رٍد نی صرف گرایی لذت ٍ پرستی خَد از فراتر بٌ کٌ اخالقی

 

 

 

  



 

 

 روایت طی در اثر عنىان معنی تحلیل
Woman a of Scent 

 
 ٍ دیدن بٌ تظاير یعنی کَر عشق ٍ شَیو پیر کٌ بگیریو تصهیو يو با ٍ بشهاریو ٍ کنیو لحاظ را دیگری کٌ یعنی بینا عشق

 نهی لهس را اٍ داری دست ٍ بَیی نهی را اٍ داری بینی ٍ بینی نهی را اٍ ٍ داری چشو یعنی دیگری کردن لحاظ بٌ تظاير
 نختصات از خَش بَی. ساراناگَ ٍزىژ کَری بیهاری از بدتر ٍ باشد نارنجک با بازی از تر خطرناک تَاند نی این ٍ کنی.
 در ٍ فرانک خیال در نعشَقی تن بَی نابرابر. جنگی در انسانی دست در سالحی شبیٌ چیزی حیَان برای ٍ است سَژى
 .کند نی درست نیل شیء، است. کنندى ٍسَسٌ است ندیدى را فیلو کٌ تهاشاگری برای برست نارتن فیلو عنَان

 
 بٌ دلش کَر نظانی فرد یک دارد آن از نشان ٍ است يَشهندانٌ کانال Woman a of Scent فیلو عنَان انتخاب یعنی
 گذارد نی جلَ رايی حقیقت در کند نی تَصیٌ ٍ تبلیغ را خَش بَی کٌ بینظیر( بازی )با پاچینَ آل چَن است. خَش چی
 نثل زن «بَی» کٌ شَد نی این هیهانٌض ٍ سادى خیلی ننظَر شَد. برجستٌ دیدى باید تهاشاگر فرضی نعشَقٌ کهاالت کٌ

 پردى قاب در علنا ستارى فَق یا خَب بازیگر یک را نکتٌ يهین ٍ باشد جذاب تَاند نی بدنش، يای برجستگی ٍ چشو
 .کند نی تبلیغ سینها ٍسیع

 
 دٍری سبب اقعیتٍ در آن کردن نقد ٍ خیال در زنی خَش بَی راستای در بازیگری نبَدى. دلیل بی فیلو این بٌ اسکار دادن

 .شَد نی خَدتخریبی از



 

 زن یک خىش بىی داستان مایه درون بررسی
 آل کهک بٌ سینها رحو بی نردان از احَالی، ٍ اٍضاع چنین در کند. نتجلی آن طریق از را خَد تا است نحتاج ابژى بٌ سَژى

 حد در دارد ٍاال ايهیتی اٍ بلکٌ داریدنپن فرعی یا دٍم جنس -دٍبٍَار سیهَن قَل بٌ- را زن کٌ شَد نی دعَت پاچینَ
 چارلز)چارلی( حق در فرانک کٌ ای کَرانٌ يای سنگدلی ٍ يا گیری سخت تهام بنابراین فرانک. تَسط خَدکشی از انصراف

 نًایت، در شَد. نی جهع رنانتیک خیلی قضیٌ ٍ شَد نی گشایی گرى زنانٌ لطافتی با ديد نی انجام فیلو ٍسط ٍ ابتدا در
 از یکی خَش بَی ٍسیلٌ بٌ ٍ پاچینَ آل يهچَن آنَز دانش چارلی کٌ داشت نگٌ دٍر نظر از نباید يو را حتهالا این

 !بیافتد عقب حسابی اش درس از ٍ کند تجربٌ جَانی در را کَرانٌ عشقی ٍ شَد سرنست يا، يهکالسی

 
 
 
 

 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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