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 ٍنَ ٍیلٌ اثر ترین نتفاٍت دشهن
  Enemy  فیلو بررسی ٍ نقد

 
 ٍ سَاالت فیلو تهاشای از پس آند. در عهَنی ناکرا بٌ نٍَ ٍیلٌ دنیس کارگردانی بٌ دشهن فیلو کٌ بَد 3102 سال

 از پس نیز سینها ٍ فیلو نعهَلی نخاطب بعضا حتی شد باعث ٍ درآٍرد تسخیر بٌ را نخاطب ذين نتعددی نعهايای
 قرار فرانسَی کارگردانی فیلو پشت بزند. فیلو در نًفتٌ نفايیو بیشتر فًو راستای در تفحس ٍ تحقیق بٌ دست فیلو، دیدن

 طبقٌ“ نام با نٍَ ٍیلٌ دنیس کَتاى فیلو انداخت. يا زبان سر بر را خَدش اسو کَتاى فیلو یک ساخت با 3112 سال کٌ دارد
 بَد. نٍَ ٍیلٌ دنیس برای خَب شرٍع یک این گرفت. نام کن جشنَارى کَتاى فیلو بًترین جایزى برندى سال يهان ”بدی
 .آند نی حساب بٌ گرا نعنا ٍ سَررئالیستی فیلو یک  اٍ کار شرٍع عنَان بٌ ”بندی طبقٌ“ کَتاى فیلو

 
 بٌ ساخت. بلند فیلو سٌ نٍَ ٍیلٌ -دشهن ترجهٌ در enemy -نام با خَد بعدی بلند سَرئال فیلو ساخت از قبل تا

 فیلو ارزش صعَدی رٍند زندانیان(. Prisoners )ٍ شدى( ٍیرانIncendies ) ،( تکنیک پلی ePolytechniqu )ترتیب
 فرانسٌ سینهای رنگ بَی شدى ٍیران ٍ تکنیک پلی فیلو دٍ داد. قرار بررسی نَرد بلند فیلو سٌ يهین در تَان نی را اٍ يای

 يو. Prisoners گیرد نی فاصلٌ خَد قبلی فیلو دٍ از کٌ است زندانیان ، enemy از قبل اٍ اثر آخرین ٍلی ديند نی را
 را جکهن يیَ درخشان آفرینی نقش نا Prisoners در گیرد. نهی جای سَرئالیسو دستٌ در نٍَ ٍیلٌ بلند قبلی اثار دٍ نانند

 جیک از استفادى با را enemy نام با خَد سَرئال بلند فیلو اٍلین نٍَ ٍیلٌ ، بعد کَتايی ندت . داریو جیلنًال جیک کنار در
 .سازد نی خَد قصٌ نحَری ٍ اصلی شخصیت عنَان بٌ جیلنًال

 

 
 
 



 ٍنَ ٍیلٌ دشهن فیلو بررسی ٍ نقد
 
 enemyسَرئال سینهای از اٍ ، فیلو این ساخت از بعد کٌ چرا گرفت نظر در نٍَ ٍیلٌ کار ترین نتفاٍت تَان نی را ٍ 

 سیر نیز نٍَ ٍیلٌ بعدی فیلو سٌ این سازد. نی نختلف يای ساختار ٍ يا ژانر در فیلو سٌ ٍ گیرد نی فاصلٌ رٍانشناسی
 الهان دارای خَد نَبٌ بٌ کدام ير کٌ Sicario : ،  Arrivalٍ 2049 Runner Blade  برند نی پیش را اٍ ی کارنانٌ صعَدی

 ترین گذار تاثیر از نَالن کریستَفر کنار در را اٍ بسیازی انرٍزى نٍَ ٍیلٌ ی کارنانٌ ٍجَد با يستند. سینهایی نًو يای
 .دانند نی سینها حاضر حال يای کارگردان

 
 سینها نخاطبان بر زیاد تاثیر اند تَانستٌ نتعدد يای ژانر در نتفاٍت يای جربٌت ٍ خَد نستقل سینهای با کٌ کارگردانانی

 نی ایجا در انا نَشت، نجزا تحلیلی نقالٌ یک تَان نی نٍَ ٍیلٌ از شدى بردى نام يای فیلو از یک ير دربارى بگذارند.
 .کنیو صحبت نٍَ ٍیلٌ اثر ترین نتفاٍت enemy نَرد در خَايیو

 فیلو این در جیلنًال درخشد. نی خَش نٍَ ٍیلٌ enemy فیلو در اینبار ، Prisoners نَفق تجربٌ از پس جیلنًال جیک
 بٌ )بازیگر( آنتَنی ٍ )نعلو( آدام نقش دٍ در enemy فیلو ستارى تک عنَان بٌ اٍ ، نذاشتٌ کو ای ذرى بازیگر عنَان بٌ

 بٌ نیز فَرد تام Animals Nocturnal فیلو در جیلنًال بعد سال ًارچ کٌ اینجاست جالب شَد. نی ظاير یکسان صَرت
 دٍ تَان نی را فیلو دٍ این دقیقا. بخَانید بیشتر sAnimal Nocturnal دربارى شَد. نی ظاير نقش دٍ در یکسان صَرت

 .گرفت نظر در جیلنًال ينری کارنانٌ در نتفاٍت فیلو
 

 
 
 
 

https://cutsho.com/nocturnal-animals/


 دبرٍی زیر تحلیل سراغ بٌ فیلو دیدن از بعد حتها
 

  yenemفیلو زنانی رٍند بٌ کَتاى نگايی
 

 شرٍع در ، بگَییو اینگَنٌ باید کنیو صحبت زنان ترتیب بٌ فیلو کلی داستان رٍند با رابطٌ در بخَايیو ٍ کنیو ریسک اگر
 صدای فیلو دیالَگ اٍلین در يست. رٍزنرگی ٍ تکرار دچار آدام يهان یا نعلو شخصیت کٌ شَیو نی نتَجٌ داستان
 با ”کنی زندگی ٍضعیت اٍن با نیتَنی چطَر نگرانتو! نن“ گَید نی کٌ داریو را تلفن صَتی گیر پیغام پشت از نادرش
 یک داشتن دست در با اٍ کٌ بینیو نی نا ندارد. جالبی زندگی حاضر حال در آدام کٌ فًهید نیتَان ابتدایی جهلٌ يهین

 خیانت ننجالب در آدام کٌ شَیو نی نتَجٌ کو کو فیلو ادانٌ در شَد. نی يا فاحشٌ از خاص کالب یک ٍارد ، vip کلید
 ٍ تايلش شدن رٍشن از پس ٍ شَد نی رابطٌ ٍارد دختری با اٍ زند. نی يا تابَ شکستن بٌ دست ٍ است شدى غرق

 .کند نی تصادف اٍ، با نشاجرى
 

 انا برد نی پی نَضَع بٌ رفتٌ رفتٌ يهسرش است. خَد گذشتٌ اختالل درگیر آدام ينَز ٍ گذشتٌ اتفاق آن از ناى شش
 نی تصَیر بٌ تکرار با را گذشتٌ اتفاقات يهٌ خَد، جدید کلید با باز نا نعلو شخصیت ندارد. ای فایدى کٌ نیستزنا دقیقا
 )با فیلو سَرئال رنگ پر توِ  حفظ با تا برد، نی جلَ را فیلو تدٍین نايرانٌ شکلی بٌ اثر کارگردان عنَان بٌ نٍَ ٍیلٌ کشد.
 جهلٌ ی جهلٌ يهان enemy فیلو اصلی حرف کند. بازگَ يو را فیلو اصلی حرف ٍ شعار ، فیلو( کل بر حاکو نردى رنگ

 :است فیلو اٍل در ساراناگَ نعرٍف
 تاس نشدى کشف نظو یک نظهی بی

 

 
 



 
  yEnemفیلو رنزگشایی ٍ شناسی نهاد

 دفرٍی نظریات قالب در دشهن فیلو بررسی
 
 آثار بررسی يرگَنٌ تردید بی است، گرفتٌ شکل ٍیدفر زیگهَند نظریات نبنای بر سَرئالیسو ينری نکتب آنکٌ بٌ تَجٌ با

 کتاب بخصَص فرٍید نظریات بٌ استناد بٌ رٍ این از بَد؛ نخَايد کانل فرٍید نظریات بٌ نراجعٌ بدٍن سَرئالیستی ينری
 ذکر داستان کلیت ی دربارى نگارندى شخصی برداشت آن از پس ٍ پرداختٌ فیلو در عنکبَت شرح بٌ ابتدا ، تابَ ٍ تَتو

 ٍ تردید نَرد است الزم باشند، نی اطهینان نَرد کٌ نیزان يهان بٌ فرانتنی يای برداشت چنین است بدیًی شد؛ خَايد
 .بگیرند قرار تری دقیق بررسی

 
 آن نصادیق ٍ تَتو ی کلهٌ از نختصری شرح ابتدا بنابراین نیکند. ایفا را تَتو نقش رسد نی نظر بٌ فیلو این در عنکبَت

 گرٍى افراد نجهَع با کٌ است نخَف ٍ خطرناک جانَری یا آزار، بی ٍ نأکَل حیَان یک تَتو رسد؛ نی نظر بٌ الزم فیلو در
 نگًبان رٍحِ  یک ثانَی، درجٌ در ٍ است گرٍى نیای اٍل، درجٌ در تَتو دارد. نخصَص ای رابطٌ بدٍی،( يای قبیلٌ )در

 .است
 

 
 



 
 تارناننديایش ٍ عنکبَت حاکهیت ی ديندى نشان کٌ داریو را شًر بر عنکبَت بَدن نسلط فیلو داخل نهايای ٍ پَسفر در
 .است شًر بر
 

 فیلو پالن آخرین در رساند. نهی گزندی آنًا بٌ ٍ شناسد نی باز را خَد فرزندان است، خطرناک دیگران برای حالیکٌ در تَتو
 ٍ ترس ، باشد چٌ ير ، کنید دقت خانٌ داخل الجچٌ عظیو عنکبَت با نَاجًٌ در در ”یگرباز“ شخصیت العهل عکس بٌ ،

 بٌ باشد خطرناک حیَان یک تَتو چنانچٌ ،دکن نی دفاع ٍ حهایت طایفٌ اعضای از تَتو حیَان کٌ چرا نیست ٍحشت
 نهی الجثٌ عظیو عنکبَت دیدن از ”بازیگر“ شخصیت انتظار، رغو علی نها این در. رساند نهی گزندی خَد انسانی دٍستان

 نی راحتی نفس ، کات از قبل لحظات آخرین در حتی رساند( نهی آسیبی دٍستان بٌ تَتو کٌ است آگاى خَبی )بٌ ترسد.
 . شَد نی ظاير لبش رٍی بر لبخندی نیهچٌ ٍ کشد

 

 
 

 تن بر ٍ تَتو شکل بٌ ظاير آراستن با کند نی سعی طایفٌ عضَ رسهی، نَاقع از بسیاری در کٌ است آندى اینگَنٌ يهچنین
 ٍابستگی ، فیلو( در عنکبَت )يهان تَتو حرکات تقلید ٍ خَیش بدن بر آن تصَیر کردن نقش یا ٍ حیَان پَست کردن
 راى عنکبَت نشابٌ سقف رٍی بر رايرٍ در کٌ ای برينٌ زن صَرت رٍی بر عنکبَت )ناسک سازد. تر نهایان تَتو با را خَد
 کٌ دارد ٍجَد تَتیسو در نیز نراسهی سرانجام( تَتو حیَان پر از یتٍاقع در استفادى يهچنین ٍ بیاٍرید خاطر بٌ را رٍد نی
 کٌ بدانجا تا فیلو( در ٍیژى نراسهی در عنکبَت کشتن بٌ )اشارى نیرسد قتل بٌ شکَيی پر تشریفات با حیَان آن، طی در

 .دانند نی تَتو کردن قربانی آیین از ناشی را يا حیَان کردن قربانی نحققین از برخی



 
 

 وبدانی تَتو را فیلو این عنکبَت ، باشد نهی ذين از دٍر جا بدین تا پس
 خَد بخَدی آن، از سرپیچی کٌ يستند يو نقدسی تکلیف رعایت بٌ نلزم نشترکند، تَتو دارای کٌ کسانی دیگر سَی از

 افراد دخالت لزٍم دٍنب ينگام زٍد طبیعی نرگ شَد؛ نی نَجب را کیفری باشد( نعینی افراد دخالت بٌ الزم آنکٌ )بدٍن
 نهایی در ناشین ٍاژگَنی از پس دٍربین باشید، داشتٌ نظر در را فیلو آخر تصادف سکانس. تاس آن يای نشانٌ از خاص
 يستش عنکبَت تار بٌ شبیٌ درست شیشٌ شکستگی ٍضَح بٌ … شَد نی نزدیک شدى شکستٌ شیشٌ سهت بٌ ، ثابت

 (.تابَيا از عبَر بٌ تَتو )پاسخ
 

 



 دفرٍی نظریات با پیَستٌ يو بٌ کل یک بصَرت فیلو بررسی
 
 نیگرفتٌ صَرت نراسو در کنندگان شرکت يهٌ از استنطاق با ٍاقعی دادرسی یک تَتو کردن قربانی از پس قبایل از برخی در

 فیلو از سکانسی در اند. افکندى نی دریا بٌ را آن ٍ اند گذاشتٌ نی قربانی ابزار گردن بٌ را گناى تهانا دادرسی، پایان در است.
 ی ٍسیلٌ يهان آن کٌ شک پردازد؛ نی است کردى پیدا لباس کهد در کٌ ای زنانٌ کفش بررسی بٌ کنجکاٍانٌ بسیار”بازیگر“

 ٍاگذاشتٌ تَتو( کشتن )ابزار کفش گردن بٌ را آن ٍ شدى نرتکب کٌ گنايی یادآٍری يو شاید یا است وتَت کردن قربانی
 در نطلب این بیان!( دریا )يهان است رفتٌ استخر بٌ کفش صاحب حین این در کٌ اینجاست يو کلیدی نکتٌ است.
 .است ايهیت حائز بسیار داستان کلی شکل ترسیو

 
 )نعلو( فیلو اٍل شخص نرد: بَد خَايد چنین داستان سطری چند )پیرنگ( پالت بدانیو، صحیح را فَق برداشت چنانچٌ

 خَد. يهسر بٌ خیانت یعنی است دادى انجام )تابَ( زندگیش نحل بر حاکو عرفی قَاعد ٍ اصَل خالف بر را جنسی عهلی
 اٍ بٌ را تابَ آن ، نادر ٍ اش حانلٌ زن یعنی شخصیت دٍ اٍ، نیل رغو علی )ٍلی دارد آن کردن فرانَش بر سعی ادانٌ در

 ی شبانٌ خَاب فاصل حد در بنابراین دارد، را خَدش شخص از خَد گناى کردن نجزا بر سعی رٍ این از کنند( نی یادآٍری
 خَد برای را زیگر()با خَد نشابٌ شخصیتی بلکٌ ديد نی آرایش دیگر شکلی بٌ را خَد گذشتٌ جنسی ی رابطٌ تنًا نٌ خَد
 چرا شَند، نهی نشايدى دیگری فرد تَسط ٍاحد آن در شخصیت دٍ این يیچگاى فیلو طَل در کٌ شَد تَجٌ کند. نی خلق

 .ندارد خارجی ٍجَد اساسا بازیگر شخصیت کٌ
 

  yEnemفیلو در فرٍید رٍانشناسی ٍ ٍاکاٍی
 را خَد گناى بتَاند ٍسیلٌ بدین تا بکشد را خَد بازیگر شخصیت کٌ گیرد نی تصهیو پایان در نا قصٌ نعلو يهان یا آدام

 را نفر دٍ کشتن رادیَ یابد، نهی رسهی بیان ٍلی شَد نی دادى نشان بازیگر شخصیت نردن کٌ کنید دقت کند. فرانَش
 تَتو دیدن اب ٍ فیلو ابتدای بٌ برگشت با البتٌ يستند. کسانی چٌ نفر دٍ آن کٌ شَد نهی حاصل اطهینان ٍلی نیکند اعالم

 .شَد نی تاکید آدام شدن نابخشَدى بر نجدد ، نراسو بٌ بازگشت کلید ٍ
 

 
 



 وپردازی نی تر جزئی نطالب بررسی بٌ قضیٌ شدن تر رٍشن برای
 

 فیلو در اساسی سَال شش بررسی
 

 ؟ دشهن عنَان با فیلو گذاری نام علت  .1
 

 غرایز پیرٍ کٌ )نًاد : گیریو نی نظرر در فرد برای را شخصیت سٌ نا ، انسان شخصیتی ساختار باب در فرٍید نظریٌ طبق
 ایجاد کارش ٍ کند نی سیر فرانن ٍ نًاد شخصیت دٍ بین ) نن یا خَیش ، است( انسان ذاتی يای کشش ٍ انسانی
 شانل ٍ آندى بَجَد است آندى ٍجَد بٌ نن یا خَیش تَسط کٌ نانسا ٍجدان يهان ) فرانن ٍ است( دٍ آن بین تعادل
 اشارى نطلب این بٌ نکرر طَر بٌ فرٍید( کند نی نشخص را انسانی يای نباید ٍ يا باید کٌ ست يایی قرنز خط ٍ قَانین

 يستند. دشهنی ٍ ستیز در یکدیگر اب ذاتا فرانن ٍ نًاد کٌ است کردى
 
 نن شخصیت عنَان بٌ آدام/نعلو برد. پی نٍَ ٍیلٌ فیلو گذاری نام چرایی بٌ تَان نی فرٍید نظریٌ این نطالعٌ ٍ بررسی با

 .گیرد نی خطاب خَیش شخصیت اصلی دشهن اینگَنٌ ٍ گیرد نی قرار آنتَنی/بازیگر شخصیت نقابل در فرانن ٍاغلب
 

 
 
 
 
 
 



 
 ؟دارد ٍجَد ”بازیگر“ شخصیت بَدن تخیلی حقیقت در ٍ شخصیت دٍ بَدن یکی برای دلیلی چٌ  .2 

 
 اٍلین برای آدام کٌ زنانی فیلو ابتدایی يای بخش در است. شدى دادى نشان یکسان دقیقا عکسی فیلو، از سکانس دٍ در
 کند. نی نقایسٌ يست خَدش بٌ نتعلق کٌ سیعک با را اٍ تصَیر نتعجب حالتی با ، کند نی پیدا را بازیگر شخصیت بار

  شَد. نی دیدى بازیگر( بٌ نتعلق )عکس بازیگر ی خانٌ در ٍ فیلو انتًایی يای بخش در عکس يهان
 

 کٌ عکسی از قسهتی بینیو نی نا باشند. نفر یک حقیقت در شخصیت دٍ اینکٌ نگر باشد نهی پذیر انکان انری چنین
 خیانت استدالل يهان بیانگر حقیقت در این ٍ  آن( از زن چًرى )حذف است شدى ىپار ، است نعلو شخصیت بٌ نتعلق
 بٌ یا خَد خَاست بٌ )یا عکس از يهسرش ی چًرى کردن جدا ٍ يا آن ندت کَتاى جدایی احتهال ٍ يهسرش بٌ نعلو

 .باشد نی يهسرش( خَاست
 

 
 

 نرد شخصیت بٌ خطاب )ناری( دختر دٍست شخصیت ، اتَنَبیل در نشاجرى سکانس ، تصادف از قبل پایان در يهچنین
 اینگَنٌ را آن بتَان یدشا ٍلی است، شدى ترجهٌ” ینیست نرد تَ “بٌ فارسی ی ترجهٌ در کٌ: man a not you’re گَید نی

 :کرد ترجهٌ
 
 “ینیست انسان/فرد/شخص تَ“
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 ندارد کاربردی بحث این در کٌ است نعرفی ٍ افتتاحیٌ سکانس اٍل سکانس کنید دقت فیلو آغازین سکانس سٌ تَالی بٌ

 نی گَش نادرش پیام بٌ صَتی پیانگیر با ناشین در نرد دٍم سکانس در است، ايهیت حائز بسیار ادانٌ سکانس دٍ ٍلی
 تخت رٍی بر کٌ زن بٌ آرانی بٌ دٍربین سَم سکانس در آدام/نعلو( یعنی فیلو اٍل شخصیت نعرفی )سکانس ديد

 بٌ بایستی زن یا سکانس دٍ این تَالی اساس بر کند؛ نی نگاى دٍربین بٌ خیرى زن ٍ شَد نی نزدیک )يلن( است نشستٌ
 ردىک نگاى را کل( )دانای بینندى نستقیها بایستی یا شَد؛ نی نزدیک تخت بٌ خَاب برای کٌ کند نگاى اٍل( )شخص نرد

 .باشد
 

 رفتن رٍیا در ٍ خَابیدن را آن پیاند تَان نی ٍ شَد نی خَاب اتاق ٍارد نرد حقیقت در باشد صادق اٍل نَرد چنانچٌ
 ٍ دانست کنندى قانع ٍاقع عالو در تَان نهی را دٍربین بٌ نگايی چنین کٌ آنجا از باشد صادق دٍم نَرد چنانچٌ انا دانست،

 نگارندى نیشَد. ختو نتیجٌ یک بٌ رٍیکرد دٍ ير.( خیال ٍ رٍیا بر تاکید )باز داریو قرار ٍاقع غیر عالو در بنابراین شد، نتصَر
 .داند نی ارجحتر دٍم رٍیکرد بر را آن انا ، داند نهی ننطقی دٍربین ی زاٍیٌ نظر از را اٍل رٍیکرد يرچند

 

 
 
 ٍجَد این با ٍلی دانست رٍیا از خرٍج بتَان را فیلو انتًایی سکانس شاید رٍیو، نی بیرٍن رٍیا از زنانی چٌ اینکٌ ادانٌ در

 آخر سکانس در نکنیو )فرانَش شَیو نهی خارج دیگری ی نقطٌ ير یا ٍلا شخص رٍیای از يیچگاى رسد نی نظر بٌ قَیا
 پیشنًادی صرفا خیال ٍ ٍاقعیت نابین گذاری حد برای برداشتی چنین شَد(. نی دیدى بستٌ اتاق در بزرگی عنکبَت فیلو

 کٌ نشابًی نرزبندی نجدد نرٍر آخر در نیست. نرزی چنین تشخیص بٌ الزانی ، فیلو درک برای لزٍنا کٌ چرا نیست، بیش
 رفتن خَاب بٌ نشخص طَر بٌ لینچ فیلو آن در نیست. لطف از خالی دارد. خَد نالًلند جاديی فیلو در لینچ ددیَی

 . ديد نی نشان زیبایی بٌ را تخت در اٍ نجدد بیداری ٍ بالش رٍی دٍربین حرکت دادن نشان با را شخصیت
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 شدى نصب دیَار بر تابلَیی است، نادر با صحبت نشغَل کٌ زنانی ٍ رٍد نی خَد نادر نزد آدام کٌ فیلو از سکانسی در

 بازیگر اٍ نادر رسد نی نظر بٌ است. جَانی سنین در اٍ نادر عکس تابلَ رٍی بر زن عکس فیلو، یک پَستر نشابٌ است،
 است. بَدى جنسی( شریک نعنای بٌ )نٌ دٍست یا ٍ آشنا نیز نرد بازیگران ٌجهل از دیگر يای بازیگر با طبیعتا ٍ است؛ بَدى

 .داند نی خَیش برابر در رقیبی را دارد رابطٌ نادر با کٌ را کس آن ير پسر، کٌ است اعتقاد این بر فرٍید طرفی از
 را اٍ حتی یا ٍ کند نی رقابت اٍ با است( نادر بٌ پسر جنسی يای گرایش اٍلین )کٌ نادر يای نحبت جلب سر بر پسر

 است. داشتٌ را شدن بازیگر آرزٍی کَدکی در آدام شخصیت رٍ این از داند. نی فراگیر را آن فرٍید کٌ قانَنی ، کند نی تقلید
 سینها سَم درجٌ بازیگر کٌ تَيو این باید نظرم بٌ“ گَید: نی آدام بٌ خطاب را دیالَگی فیلو در ٍاضح صَرت بٌ نادر

 ”بشی خیالبی رٍ رٍ يستی
 

 
 

 حتی باشد. نهی ذين از دٍر يو چندان ُادیپ ی عقدى نبنای بر بازیگری ی پیشٌ با جدید ذينی شخصیت خلق بنابراین
 نَرد این در کٌ باشد کند( نی ىاشار نَضَع این بٌ يهکارش با دیالَگ )در نعلو ندیدن فیلو بر دلیلی تَاند نی نطلب این
 (گذاریو نی نندان عالقٌ عًدى بٌ را بیشتر بررسی ٍ )ٍاکاٍی دارد خَبی بسیاری رٍانکاٍی يای نثال فرٍید نیز

 بٌ Angels Fallen )نام بٌ سریالی در 0992 سال ،در( یرٍسلین ایزابال بازی )با نادر نقش بازیگر اینکٌ تَجٌ جالب ای نکتٌ
 فریو بٌ فریو بررسی با حتی دیَار رٍی بر شدى نصب پَستر رٍی بر است، کردى نقش ایفای( کردى سقَط نفرشتگا نعنی
 تاس نشايدى قابل gels حرٍف فیلو
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 رسیدن پایان بٌ رسد نی نظر بٌ است، داشتٌ رابطٌ اٍ با يهسر از پنًان )نعلو( فیلو شخصیت کٌ است دختری يهان این
 دٍست شخصیت کٌ است این آن دلیل بلکٌ است، نبَدى نانشرٍع ی رابطٌ این بٌ اطرافیان بردن پی دلیل بٌ آنًا ی رابطٌ
 است ٍاقعیتی در اندکی تغییر حقیقت در يتل سکانس در دختر دٍست تند )رفتار است نتايل نعلو کٌ برد نی پی دختر

 خَاب در دیگر طرف از ٍ دادى نسبت اٍ بٌ را خَد نطلَب ی پرداختٌ ٍ ساختٌ داستان اینک ٍلی است(، دادى رخ زنانی کٌ
 ببرد بین از يو را اٍ تا گیرد نی تصهیو شخص آن یا رابطٌ آن از فرار نشان بٌ خَد

. 
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 بٌ ٍلی دارد. یا داشتٌ خَد اعهال تکرار بر قرار شخصیت کٌ دانند نی آن دلیل بٌ را پذیری تکرار از صحبت دٍستان از برخی
 دیالکتیک استنباط دلیل؛ چند بٌ” َالگ ٍ پذیری تکرار “نٌ است” لکنتر  ٍ دیکتاتَری “بر کالسی بحث این تهرکز نگارندى نظر

 يیچ بٌ ٍ است جًان بر حاکو اقتصادی ٍ طبیعی ساختاريای باب در ٍ باشد نهی فردی اساسا کٌ نارکس ٍ يگل تاریخی
 با نسبتی دیالکتیکی چنین نیز ينری دیدگاى از بلکٌ فلسفی دیدگاى از تنًا نٌ ندارد. را چنینی این ارجاعات قابلیت نحَی

 .ندارد سَرئالیسو
 

 ٍ فرٍید آرای بر ننطبق کٌ آند خَايد پیش نبحثی نهاییو، تهرکز ، کنترل ٍ دیکتاتَری نفًَم رٍی بر اگر دیگر سَی از ٍلی
 نبنا این بر است؛ تابَ ٍ تَتو تکرار الگَی بلکٌ نارکس ی اٍلیٌ کهَن نٌ نظر نَرد ی شدى تکرار الگَی است. سَرئالیسو

 این در فرٍید عقاید بیشتر )نطالعٌ کند. نی پیدا اساسی نفًَنی نیز ردمن داشتن نگٌ عقب ی دربارى نعلو سخنان نابقی
 (نندان عالقٌ عًدى بٌ باب



 یپایان سخن
 

 ای فالسفٌ آرای نبنای بر نٌ ٍ است استَار … ٍ برتَن ٍ فرٍید يای شانٌ رٍی بر سَرئالیسو شَد نی تاکید يو باز آخر در
 را نندان عالقٌ پیشنًاد عنَان بٌ صرفا ، فیلو دیگر نَارد از بسیاری باب در مکال اطناب از پريیز دلیل بٌ نگارندى يگل. چَن

 :نهاید نی دعَت enemy فیلو با رابطٌ در بیشتر دقت با زیر نَارد بررسی بٌ
 
 ونعل ٍ بازیگر شخصیت دٍ ير تَسط زنًا پای چرانی چشو*
 آپارتهان نسئَل عنَان بٌ فیلو اٍاخر در دیگری ٍ نکبَتع کشتن نراسو بٌ ٍرٍد از قبل یکی ، رايرٍ در بلند قد نرد ٍجَد*

 ٍراير در باز
 ٌحانل زن اتاق در عنکبَت ظًَر يهچنین ٍ يهسر عنَان بٌ حانلٌ زن یک انتخاب چرایی*
 ختاری نعلو عنَان بٌ آدام شخصیت شغل دلیل*
 ”َت ادرن تنًا نن ٍ يستی نن پسر تنًا تَ: “خَد پسر بٌ نادر نرسَم غیر ی جهلٌ دلیل*
 ونعل شخصیت تَسط دٍدی عینک خرید دلیل*
 دکلی*
 

 
 
 نکتٌ بررسی ٍ نتعدد نطالعات کهک بٌ نگارندى شخصی برداشت نطالب تهانی کٌ باشد نی نجدد ذکر بٌ الزم پایان در

 .است بَدى فیلو در رايگشای ننظَر بٌ ٍ دقیق يای
 خیانت تو اینجا ٍ داریو را ادٍارد بٌ سَزان خیانت فیلو تو آنجا کنو. اشارى شبگرد حیَانات فیلو بٌ است الزم يو باز : ن پ

 جیک جانب از فیلو دٍ این انتخاب جالبیست تصادف ٍاقا … را اتفاق این از پس اٍ رٍانشناسی ٍاکاٍی ٍ قصٌ نرد خَد
 لجیلنًا

 



 
 

 

 

 دبخَانی را یآرنَفسک !Mother فیلو تحلیل نَیسندى این از
 

 

 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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