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  !Mother 2017سازندى دربارى کَتاى

Aronofsky Darren 

 کار گزیدى بعضا ٍ کار کو کارگردانان دستٌ آن از نیدانید خَبی بٌ دارید اٍ آجار یا آرنَفسکی ندار  از کافی شناخت اگر
 این در کٌ چیزی انا نیخَرد. چشو بٌ بسیاری يای پایین ٍ باال گَیی داستان ٍ تکنیک نظر از اٍ ينری کارنانٌ در نیباشد.
 آجار ساخت با يهَارى. Aronofsky است خَدش صیشخ يای ایدئَلَژی برای فیلهسازی است، نشخص کانال کارنانٌ
 نَفقیت بسیاری است. داشتٌ را کاباال عرفان بٌ دین ادای يهچَن خَد ایدئَلَژیًای بازگَیی بر سعی برانگیزش بحخ

 رینت نتفاٍت قطعا انا سینها. تاریخ در ناندگار اجری ٍ نظیر کو فیلو یک نیدانند،” رٍیا یک برای ای نرثیٌ “را آرنَفسکی
 دنبال بٌ نباید نینشینید، آرنَفسکی چشهٌ فیلو تهاشای بٌ ٍقتی است.  Fountain The یا چشهٌ نادر، از قبل تا اٍ فیلو

 قالب در عرفان ٍ فلسفٌ نهایش يدفش کٌ يستید رٍبرٍ فلسفی ٍ نهادگرا فیلو یک با تهانا شها باشید. شدن سرگرم
 .است فیلهساز نگاى ٍ دٍربین

 

 

 آرنَفسکی دارن اثر ترین نتفاٍت نادر فیلو
 Aronofsky Darrenفیلو با( Pi پی عدد )π ٌنی نشان خَبی بٌ را نسالٌ این نیز باشد نی اٍ ينری کارنانٌ نبدا نقطٌ ک 

 برای قضیٌ ٍ داستان انا رسد. نی عرفان بٌ نًایت در ٍ باشد نی خدا پی در کٌ ریاضیدانی سَرئال سرراست داستان ديد.
 Motherنظرات فیلو عهَنی، اکران در تر بعد کهی ٍ جشنَارى در نادر فیلو اٍلیٌ اکران از پس است. نتفاٍت یکه ٍ 

 ٍ کاراکتر خلق در نَفقیت عدم بٌ را آرنَفسکی نیز اینبار اجر ننتقدین داشت. دنبال بٌ را نخاطبان ٍ ننتقدین تند نقديای
 Fountain The يهچَن  !Mother فیلو نیشَیو نتَجٌ تکرار ٍ نطالعٌ کهی با کٌ درحالیست این کردند. نتًو شخصیت

 زنینٌ این در است. شدى تشکیل عرفان ٍ فلسفی يای آرایٌ ٍ استعارى نهاد، از سرتاسر فیلو نهیباشد. گرا شخصیت ای ذرى
 .شَد نی تبدیل سینها قاب در آرنَفسکی فیلو ترین چالشی بٌ ٍ نیگیرد پیشی ”چشهٌ“ از حتی ”نادر“



 کٌ ای گَنٌ بٌ نباشد. نحَر بازیگر يرگز کٌ بسازد فیلهی است تَانستٌ سینها نطرح بازیگران از بًرى با آرنَفسکی ، نادر در
 بٌ را فیلو فرد ننحصربٌ ٍ آلَد رنز رٍایت بلکٌ نشَد. تداعی ذينتان در آن بازیگران نیکنید، یاد فیلو از زنانیکٌ بعد سالًا
 بٌ را اجرش ترین نتفاٍت نادر ،با فیلهسازی سال بیست طی در يو آن خَد بلند فیلو فتهیني در. Aronofsky بیاٍرید یاد

 بسیار اجری بکشد. سر نیخَاست کٌ ست فریادی ترین درٍنی ٍ ترین شخصی اجر این خَدش گفتٌ بٌ کشد. نی تصَیر
 تفسیر ٍ نطالعات با کٌ نیست اجری درنا فیلو حقیقتا اجر. تکنیکال فرم ٍ رٍایت در بسیار يای کاری ریزى دارای ٍ عهیق

 چٌ ير درک برای ٍ است بَدى تالیف ٍ تحقیق نَرد سال سٌ فیلهنانٌ ٍ داستان پرٍسٌ کرد. رنزگشایی آنرا بتَان سطحی
 .نیباشد عرفان ٍ فلسفٌ زنینٌ در نحقق ٍ نتخصص افراد بٌ نیاز اجر  بًتر

 
 برداریو آرنَفسکی نادر فیلو ٍراز رنز ٍ جزئیات از ىپرد کانل صَرت بٌ ادانٌ در تا باشید يهراى نا با

______ 

 

  !Mother 2017فیلو کانل نهادشناسی
 ٍقتی یعنی نیست. نحَر شخصیت نیز داستان خَد ، این بر عالٍى نیست. نحَر بازیگر يرگز نادر فیلو گفتیو کٌ يهانطَر

 اسو فیلو داخل يای شخصیت از کدام يیچ چرا نیپرسید خَد از رفتٌ رفتٌ اید نشستٌ فیلو تهاشای بٌ بار اٍلین برای
 با کو کو نیست. انسانی سطحی يای شخصیت حَل نتعارف داستان یک این شد نتَجٌ تَان نی کٌ آنجاست ٍ ندارند؟!
 استعاری ٍ نهادین فیلو داخل يای سکانس ٍ بازیگران تهانی کٌ فًهیو نی فیلو ابتدایی نیهٌ در ٍاضح يای نهاد ٍ کديا

 .يستند
 
 :کنیو نی نشخص يو با را فیلو کلی استعارات ٍ نهاديا آن، کانل رنزگشایی ٍ نادر! فیلو تحلیل در سًَلت برای ابتدا، در
 



  !Mother 2017فیلو اصلی يای نهاد
 جًان پرٍردگار / زنین خالق ، خدا نهاد( : نَیسندى / شاعر نقش )در باردم خاٍیر
 طبیعت نادر نهاد( : نَیسندى ريهس نادر/ نقش )در الرنس جنیفر
 يا انسان نا دنیای / زنین کرى از نهادی : خانٌ

 ابرايیهی ادیان در آدم حضرت / آدم از استعارى( : نیًهان نرد نقش )در يریس ِاد
 آدم زٍج / حَا از استعارى( : نیًهان زٍج نقش )در فایفر نیشل

 قابیل ٍ يابیل از استعارى( : زن ٍ نرد )فرزندان فیلو در برادر دٍ
 خدا عرش / بًشت : باال طبقٌ در نَیسندى کار دفتر

 خلقت دانٌ / آفرینش سیب نهاد : کریستال سنگ
 جًنو از استعارى : خانٌ زنین زیر

  …ٍ تَرات / انجیل / قرآن : نَیسندى جدید کتاب
  …ٍ زنان انام / نسیح عیسی / دنیا ننجی : نَیسندى ٍ نادر فرزند

 نسیحیت ٍیژى بٌ : الًی ادیان پیرٍان از استعارى : ىنَیسند طرفداران
 !نادر فیلو کلی استعارات ٍ اشارات ، تهثیل
 خدا تَسط بًشت از حَا ٍ آدم شدن راندى ٍ يبَط بٌ اشارى : اتاق کردن نَم نًرٍ ٍ نَیسندى اتاق از زن ٍ نرد کردن بیرٍن
 يا انسان خشَنت ٍ جنگ از پر دنیای از استعارى : فیلو انتًای در نظانیان ٍ پلیس يای نیرٍی کشتار ٍ کشت
 کفایت بی انسان دست بٌ نسیح( ٍضَح )بٌ پیانبران کردن نابَد از استعارى : آن يای تکٌ خَردن ٍ نادر فرزند کشتن
 زنین رٍی بر يا انسان ٍجَد بٌ نسبت طبیعت العهل عکس بٌ اشارى : انتًا در نادر تَسط خانٌ نابَدی
 نرگ از پس يستی چرخٌ نجدد شرٍعی ٍ خلقت دانٌ يهان بٌ اشارى( : )خدا نَیسندى دست در نرگ از پس نادر قلب

 

 



 !نادر فیلو کانل نهادشناسی
  mother !گذاری نام

 را بَدن عجیب این آرنَفسکی است. عجیب نخاطب ذين برای درستی بٌ ٍ غریب بس فیلهی اٍل، بار برای نادر تهاشای
 نام نگارش نحَى انا نیکنیو صحبت جلَتر فیلو پَستر درنَرد آٍرد. نی نیز فیلو نام ٍ پَستر در لوفی شرٍع از قبل از حتی
 استفادى گذاری نام برای زبان، ٍ نگارش ابزار قدرت از تهام يَشهندی با آرنَفسکی است. جالب آن تهاشای از پیش فیلو

 عالنت یک کنار در فیلو سادى نام يهین انا برسد نظر بٌ ىساد ٍ رایج اسهی فیلو یک برای اٍل نگاى در شاید نادر نیکند.
 کٌ کنارش تعجب عالنت ٍ نادر نقدس کلهٌ از شدى تشکیل ،. (!Mother) باشد داشتٌ دیگری برداشت نیتَاند تعجب
 نشانٌ نادر تعجب عالنت کٌ است گفتٌ ای نصاحبٌ در Aronofsky خَد نیکند. کنایٌ یک بٌ تبدیل را نقدس ٍاژى این

 .فیلو پایانی دقیقٌ 52 خصَص بٌ نیست طبیعی فیلو یک این کٌ چرا است فیلو طی در عجیب اتفاقات
 

 آٍردى آفرینش داستان در ابرايیهی ادیان کتب طبق ) بَد کردى فکر نیز” ششو رٍز “بٌ آرنَفسکی ، نادر! گذاری نام از قبل
 ( است دادى اٍ بٌ را زنین نالکیت ٍ کردى خلق آفرینش ششو رٍز در را انسان خداٍند کٌ است شدى

 
 آرنَفسکی درن نادر! فیلو نفًَم
 فیلو يای نهاد تفسیر ٍ تحلیل

 
 دنبال بٌ کٌ ای نَیسندى است. باردم خاٍیر نقش شَد نی بدل ٍ رد کٌ يایی دیالَگ اساس بر فیلو نهاد ترین ٍاضح شاید
 نی عشق اٍ بٌ عاشقانٌ طرفدارانش ٍ دارد را خَد طرفداران است. نَاز نًهان ٍ بخشندى اٍ اٍل نگاى در است. کردن خلق
 نشخص him یعنی نفعَلی شخص سَم ضهیر با را اٍ نقش تیتراژ در فیلو اتهام از پس کٌ اینجاست جالب نکتٌ ٍرزند.
 بشَیو. اٍ نقش نايیت نتَجٌ اٍل نگاى در نهیتَانیو راحتی بٌ نا ٍ است تر پیچیدى کهی الرنس جنیفر نقش انا اند. کردى

 نی رٍایت داستان اٍ دید از ٍ اٍست يهراى دٍربین فیلو تهام در ٍ نیديد تشکیل را داستان اصلی نحَریت نادر شخصیت
 یا Nature Mother با داستان نرکزیت کٌ چرا نیکند خطاب شخص سَم ضهیر با را خدا ، دلیل يهین بٌ فیلو شاید شَد.
 .است طبیعت نادر يهان

 

 



  فیلو در طبیعت نادر نهاد بررسی
 

 خانٌ خَد تَاند نی سَال این بٌ پاسخ ترین کلیدی بگیریو؟؟ نظر در باید طبیعت نادر قانت در را الرنس جنیفر چرا حال
 ظاير فیلو در اصلی ٍزنٌ یک يهچَن خانٌ نیست. نعهَلی ی خانٌ یک فیلو این ی خانٌ داشتیو اشارى کٌ يهانطَر باشد.
 رٍی بر کٌ زنینی يهین ، ناست دنیای يهان خانٌ شَد. نی آٍردى طبیعت نادر کنار در يو فیلو پَستر در حتی ٍ نیشَد

 از نیکنیو. نظارى را زنین تاریخی سیر رٍند ٍ يستیو خانٌ بستٌ فضای در را فیلو زنان ساعت دٍ تهام نا نیکنیو. زندگی آن
 جًان کٌ چرا کند نهی ترک را خانٌ يرگز نخاطب بین ینا در آخرت. جًان ٍ ننجی ظًَر ٍ جًانی جنگ تا حَا ٍ آدم ٍرٍد
 .است خانٌ يهین اٍ

 آندى يا فیلهبرداری ٍ يا سکانس تدٍین در کٌ  تکرار پر ٍ نًو نَارد از یکی برگردیو. داستان نادر بٌ گفتیو، خانٌ از کٌ حاال
 فیلو سکانسًای رنزگشایی ٍ تحلیل ادانٌ در کٌ داستانی عطف نقاط در باشد. نی خانٌ با نادر شدى عجین ارتباط ، است
 فیلو اٍاسط در شَند. نی آشفتگی ٍ دگرگَنی دچار يو با يهزنان خانٌ ٍ نادر کٌ نیبینیو ندام پردازیو، نی آنًا بٌ نفصل
 زنین کف خَن   کردن تهیز ينگام بٌ الرنس داریو. را خانٌ ٍ نادر نیان رابطٌ سکانس   ترین کلیدی (64 دقیقٌ )تقریبا

 .برد نی پی خانٌ تپندى قلب پَسیدگی بٌ آن دنبال بٌ ٍ شَد نی خانٌ کف از خَن نجدد شدن ظاير تَجٌن
 

 

 آرنَفسکی درن ساختٌ نادر فیلو يای نهاد بررسی
 

 پَش کف رٍی بر برينٌ پای با فیلو، يای سکانس تهام در افراد بقیٌ خالف بر نادر کٌ است این دیگر جالب نکتٌ یک
 در را نادر افرینش( )ابتدای فیلو ابتدای در ناشدنی. جدا پیَند یک ٍ ارگانیسو سیستو یک يهچَن رٍد. نی ىرا خانٌ چَبی
 در اٍ ٍ خانٌ نیان عهیقی ٍ حسی ارتباط گَیی کٌ کند نی لهس طَری را خانٌ دیَار کٌ داریو خانٌ ترنیو ٍ نقاشی صحنٌ
 را رنگ زرد ای نادى نا نیز فیلو طی در. است شدى ساختٌ نادر ٍجَد گل ٍ خشت از خانٌ اجزای تهام گَیی است. جریان

 آب لیَان داخل استرس ٍ دگرگَنی زنان يو کند نی استفادى خانٌ ترنیو ٍ نقاشی برای يو آن از نادر کٌ نیکنیو نشايدى
 .خَرد نی آن از ٍ نیریزد خَد



 

 !نادر فیلو نهاديای تحلیل
 

 از خَبی بٌ فیلو طی در الرنس کٌ است آشپزخانٌ ظرفشَیی سینک خانٌ، با نادر ارتباط راستای يهین در بعدی جالب نهاد
 رٍی از نراسو تجهع در انسان دٍ کٌ سکانسی تا شَد. نزدیک آن بٌ کسی حتی است ندادى اجازى ٍ است کردى نَاظب آن

 راندى ٍ ٍاقعٌ این نیشَند. خانٌ سطح رٍی گرفتگی آب ٍ يا لَلٌ شکستن باعخ ٍ نیشکنند را سینک شعَری بی ٍ نادانی
 نی بشر بٌ نسبت طبیعت قًر يهچنین ٍ نَح طَفان ٍ سیل ٍاقعٌ از نهادی خَد نیز خانٌ از بیرٍن بٌ يا نًهان شدن
 .باشد

 
 آٍرد. نهی خاطر بٌ چیزی انگار ٍ است گیج خَاب از شدن بیدار از پس کٌ نیرٍد جلَ ای گَنٌ بٌ يو الرنس با فیلو شرٍع
 ٍ گشت ٍ اٍل سکانس جالب ٌنکت باشد. نی خَد خالق عاشق سال سالیان گَیی کٌ است شدى طراحی طَری نادر حافظٌ
 يهین در فقط فیلو طَل در کٌ چرا نیست عادی خَاب لباس یک این باشد. نی دارد تن بر کٌ لباسی ، خانٌ در نادر گذار

  است. شدى استفادى الرنس جنیفر تن بر لباس این از سکانس
 

 اشارى این نیکند. نهایان را خَد لباس زیر در نادر عریان بدن کٌ يای بگَن .است ظریف ٍ نازک بسیار لباس این طرح
 درست ) است نادر ٍ خانٌ ابتدایی تکانل ٍ خلقت در تازگی بیانگَی ٍ است شايکار لباس ٍ صحنٌ طراحی در ظریف

 ( رسید تکانل بٌ گیايان پَشش با رفتٌ رفتٌ کٌ زنین کرى پَستٌ يهچَن



 

 

 
 داستان بٌ حَا ٍ آدم ٍرٍد

 !درنا فیلو تحلیل ٍ نهادشناسی
 

 نی خانٌ ٍارد غریبٌ یک قانت در کٌ داریو را يریس ا د نا ٍ رٍد نی جلَ سریع قصٌ اصلی عنصر دٍ نعرفی از پس فیلو
 دنیای بر پای کٌ انسانی نخستین است، آدم حضرت نهاد اٍ کند. نی نعرفی نَیسندى شیفتگان ٍ نحبان از را خَد ٍ شَد
 طبیعت بٌ ضربٌ اٍلین نتَجٌ نادر دست بٌ فنجان یک شکستن ٍ سرگیجٌ با نا گذارد. نی نادر طبیعت ٍ خالق شدى خلق
 نادر برای ذينی تشَیش يای جرقٌ ٍ شَد نی داستان ٍارد حَا نیز جلَتر سکانس چند در نیشیو. نادر ٍ )زنین( خانٌ
 کار اتاق   داخل لشک الهاسی ٍ کریستال سنگ بٌ نسبت چیز ير از بیش خانٌ بٌ ٍرٍد از پس حَا ٍ آدم گیرد. نی شکل

 .باشد نی عتیق عًد آفرینش درخت سیب يهان ٍاقع در کٌ شَند نی کنجکاٍ نَیسندى
 
 
 کردى تجاٍز اتاق حریو بٌ آنًا نشَند، اتاق ٍارد يرگز است شدى خَاستٌ آنًا از اینکٌ با حَا ٍ آدم ٍرٍد اٍلیٌ دقایق در
 یعنی زن ٍ نرد فزندان ٍرٍد جلَتر. دارد دنبال بٌ را اتاق شدن نَم نًرٍ ٍ خدا خشو کٌ شَند نی آن شکستن باعخ  ٍ

 رٍایت طَل در کٌ نَاردی از یکی طبیعت، نادر ٍ خدا یعنی فیلو اصلی عنصر دٍ کنار در داریو. خانٌ بٌ را قابیل ٍ يابیل
 يابیل يهان یا برادر دٍ ناجرای يهین بیاندیشد، فیلو بَدن نحَر نهاد ٍ نايیت بٌ شدى گیج نخاطب تا کند نی کهک
 يای داستان قالب در را برادر دٍ این ناجرای نختلف ادیان با يا انسان ی يهٌ تقریبا است. عتیق عًد داستان قابیل

 .رساند نی قتل بٌ را دیگری یکی کٌ ابرايیهی ادیان در شر ٍ خیر از نهاد دٍ ٍ برادر دٍ اند. شنیدى فلسفی ٍ دینی نختلف



 

 وفیل داخل نهاديای بررسی
  !motherفیلو تحلیل ٍ نهادشناسی

 ٍرٍد آن، نقابل در باشد نی خَنسرد ٍ آرام بسیار )طبیعت( نادر با برخَرد در ابتدا يهان از کٌ يابیل شخصیت برعکس
 صحنٌ در باردم نیان این در يستیو. نَاجٌ چیز يهٌ بٌ نسبت اٍ يای تَيین ٍ خشو با ابتدا يهان از کٌ داریو را قابیل
 تنش اٍلین يستش( قابیل بٌ خدا جدی تذکر اشارى يهان دقیقا )این باشد آرام کٌ نیخَايد اٍ از ٍ گیرد نی را اٍ یقٌ ای

 آنادى ( )نادر الرنس جنیفر يهچَن را نخاطب رٍان کٌ باشد نی برادر دٍ درگیری سکانس يهین در يو فیلو جدی
 .کند نی بعدی يای سکانس در فرٍپاشی

 
 اجر ترین نتفاٍت !mother نیگَییو ٍقتی ٍلی بَد عرفان ٍ نعنا از پر ٍ نهادین سراسر وي آرنَفسکی چشهٌ فیلو

 Aronofskyنی بشر از دینی ٍ تاریخی رٍایت یک راستای در يو آن نهاديا ديی انسجام در نَفقیت دلیل بٌ باشد نی 
 نی قرار يدف نَرد را نَضَعی خاص، يدفی با آنًا تهانی کٌ زیبایی يای تهحیل ٍ يا استعارى از شدى پر نادر فیلو باشد.
 فیلو پَستر از الًام با را نادر! فیلو اصلی پَستر اٍ گذرد. نهی سادگی بٌ يو فیلو پَستر ٍ کاٍر خیر از آرنَفسکی حتی ديند.
 .سازد نی است، شدى شناختٌ ”شیطان الالیی“ نام با ایران در کٌ پَالنسکی رٍنن Baby Rosemary’s رزناری بچٌ



 

  :انندد نهی را Baby Rosemary’s فیلو داستان کٌ عزیزانی از دستٌ آن برای
 

 داستان داشت. دنبال بٌ را زیادی سرٍصدای اکران ينگام بٌ کٌ نیباشد سینها تاریخ يای فیلو دستٌ آن از رزناری بچٌ فیلو
 يهراى بٌ رزناری است. باردار کٌ چرخد نی رزناری نام با نادری حَل آرنَفسکی فیلو داستان يهچَن نیز رزناری بچٌ فیلو

 عجیبی حَادث فیلو ادانٌ در رفتٌ رفتٌ ٍ نیشَد آشنا جدیدی افراد با اٍ کنند. نی نکان لنق قدیهی آپارتهانی بٌ يهسرش
 رفتٌ رفتٌ نیشَیو. نگرانی ٍ اضطراب حس دچار نادر شخصیت با فیلو طَل در نا کٌ افتد نی اتفاق رزناری نزدیکان برای
 برنیدارد شیطانی فرقٌ یک از پردى رفتٌ رفتٌ Baby Rosemary’s فیلو يستند. خطر در آن ی بچٌ ٍ رزناری کٌ فًهیو نی
 شايد نا پَالنسکی رٍنن فیلو پایانی سکانس در يستند. زنین رٍی بر شیطان بچٌ آندن دنیا بٌ چینی زنینٌ دنبال بٌ کٌ
 .يستیو شیطان بچٌ آندن دنیا بٌ
 
 

 !نادر فیلو صحنٌ طراحی در نهادشناسی
 !نادر وفیل در ٍیکتَریایی ينر ٍ نکتب از بًرى فیلو

 

 



 
 ٍ ننظو ارائٌ کٌ بَدند نعتقد نکتب این پیرٍان بَد. نَزديو رنق اٍایل تا  يجدى قرن از ٍیکتَریا نکتب فعالیت ٍ ينر اٍج
 قرن یک حدٍد در نا رٍ این از شَد. نی انسان چشو در بصری دید تقَیت نَجب ، گَناگَن نصالح چندین گذار تاجیر

 خصَص در ، نکتب این نختصر شناخت بٌ تَجٌ با بَدیو. ٍیکتَریایی يای خانٌ طراحی ٍ نعهاری افزایش شايد نیالدی
 بٌ اغلب ٍیکتَریایی يای خانٌ دکَراسیَن اشکال طراحی ٍ سبک دارد. ٍجَد جالب ای نکتٌ نیز آرنَفسکی دارن نادر فیلو
 خانٌ نايیت در ٍجًی يشت يندسٌ ٍ اشکال از بسیاری يای نشانٌ ٍ نهاديا فیلو طَل در باشد. نی ٍجًی يشت شکل
 .شَد نی دیدى

 
 نا دارد. اشارى ، شدن زندى باز ٍ بَدن بینًایت بٌ آنًا نًهترین کٌ دارد ٍجَد يشت عدد ردنَ در زیادی رٍایات ٍ خرافات

 آرنَفسکی حتی داریو. ضلعی يشت يا نَرپردازی ٍیژى بٌ ٍ دٍربین زاٍیٌ ، يا بندی قاب ، فیلو صحنٌ طراحی سر سرتا در
 .ديد نی جای آنًا طراحی در را ضلعی شتي يندسٌ ٍ گذرد نهی يو لَستر ٍ خانٌ در   پلٌ، راى عکس، يای قاب از
 

 

 



 !نادر لوفی نًو يای سکانس رنزگشایی
  !Mother 2017فیلو نقد

 

 تهانی در کرد. جستجَ نیز قرآن حتی ٍ تَرات ، انجیل از تَان نی را بسیاری نهاديای ٍ يا نشانٌ !mother فیلو در
 تلنگر خَد نخاطب بٌ خَايد نی تر تهام چٌ ير زیبایی بٌ آرنَفسکی ، دارند حضَر آن در حَا ٍ آدم کٌ يایی سکانس

 نی نشان پذیر آسیب ٍ دفاع بی يا انسان يجَم برابر در نهکن حالت زیباترین بٌ فیلو طی در را زنین انيه یا خانٌ بزند.
 این باشد. نی لهس قابل نخاطب برای آن شخصیت پس در خاص رنجیدگی نَعی شَد نی ٍارد خانٌ بٌ آدم ٍقتی.  ديد

 باشد. نی نشادى قابل آدم رنج ٍ ناتَانی يریس ا د يای ىنگا در خَبی بٌ ٍ است گذاشتٌ تاجیر نیز اٍ ی چًرى بر آدم آزردگی
 ابتدای در بشر تنًایی بیانگَی نقش، این در يریس ا د بینظیر بازی ٍ آدم شخصیت نَرد در افتتاحیٌ يای سکانس این

 .باشد نی آفرینش ٍ خلقت
 
 پالن یک بٌ باید ناجرا این تفسیر برای. نباشد تنًا آدم تا شَد نی خانٌ ٍارد نیز حَا خدا، ٍاسطٌ بٌ جلَتر دلیل يهین بٌ
 ٍارد طبیعت نادر دید از نا است. شدى بد آدم حال کٌ زنانیست ٍ دستشَیی سکانس ننظَر برگردیو. حَا ٍرٍد از قبل

 زخو از کَتاى بسیار ٍ نزدیک نهای یک فیلو اینجا در نیبینیو. ناتَانی ٍ عجز حالت در را آدم ٍ نیشیو دستشَیی سکانس
 تَرات ٍ انجیل در حَا ٍ آدم خلقت ناجرای با اگر باشٌ؟! نیتَنٌ چی نها این ٍجَد علت ديد. نی نشان نا بٌ آدم یپًلَ
 بٌ عتیق عد در کٌ چرا دارد. را )دنیا( خانٌ بٌ حَا ٍرٍد ٍ چینی زنینٌ بٌ اشارى فیلو دقیقا کٌ فًهید نیشٌ ، باشید آشنا

 . شَد نی خلق آدم حضرت دندى استخَان از حَا کٌ است شدى اشارى ٍضَح
 

 

  !mother 2017فیلو يای سکانس تحلیل
 تصاٍیر يهراى بٌ نادر! فیلو نقد ٍ ررسیب
 

 يستیو. خانٌ بٌ حَا ٍرٍد شايد ادانٌ در ٍ نیبینیو را نادر سرگیجٌ حالت ٍ خانٌ دگرگَنی نجدد لحظٌ يهین در دقیقا
 عضَی ٍ بافت یک ٍ نیرٍد دستشَیی داخل بٌ نجدد الرنس کٌ داریو را سکانسی نیز خانٌ بٌ حَا ٍرٍد از پس کهی

 زخهی پًلَی نهای ٍ تر قبل سکانس يهان در کٌ است بدن از عضَی این نیکند. نشايدى تَالت چاى در ار غریب عجیب
 .شد آفریدى حَا سپس ٍ کرد جدا اٍ از خدا ، آدم



 باال)بًشت/عرش طبقٌ در خَد کار دفتر بٌ را آدم خدا، کٌ يستیو این شايد طبیعت نادر دید از نیز کَتاى ای صحنٌ در
ٌ( نیَى خلقت: کریستال)دانٌ سنگ ٍ است بردى خدا(  بٌ است، شدى سنگ شیفتٌ کٌ آدم ديد. نی نشان اٍ بٌ را نهنَع

 باعخ ٍ نیکنند دستدرازی نَیسندى حریو بٌ دٍ ير حَا ٍرٍد با ٍلی نیشَد. ننع خدا تَسط آن بٌ زدن دست از ٍضَح
 ٍ آدم دیگر بعد بٌ سکانس این از افتد. نی فاقات بًشت از حَا ٍ آدم اخراج ٍ يبَط نسالٌ نًایت در ٍ شدى خدا رنجش
 ابتدا حَا حضرت کٌ است آندى ٍضَح بٌ عًدجدید ٍ عًدعتیق داستان در. نهیبینیو خانٌ)بًشت( باالی طبقٌ در را حَا

 نیشل زنندى رفتاريای ٍ حرکات يو فیلو در کنند. نی درازی دست نهنَعٌ نیَى بٌ نیز آدم آن دنبال بٌ ٍ نیشَد ٍسَسٌ
 .باشد نی حَا شدى ٍسَسٌ ٍ شیطانی ٍجٌ نشانديندى ای گَنٌ بٌ فایفر

 

 

 شیطان نام بٌ چیزی پرستیدن بٌ طعنٌ ٍ سکانس یک
 تصاٍیر يهراى بٌ !Mother 2017 بررسی ٍ نقد

 

 آنرا ٍ کند نهی رحو نیز خدا قالب در شیطان پرستیدن ٍ پرستی شیطان قالب در انسان جًالت بٌ حتی آرنَفسکی فیلو
 یا باردم خاٍیر عکس با نادر کٌ داریو را کانسیس کشد. نی تصَیر بٌ زنینی بشر ی احهقانٌ ٍ پسند نا يای رفتار البالی
 دٍست صهیهانٌ را )خدا( باردم آنًا )آدم( يریس اد ادعای طبق ٍاقا گَیی شَد. نی نَاجٌ حَا ٍ آدم کیف در خدا يهان
 بقال در را خدا از تصَیری کٌ است نرسَم يا انسان بین کٌ دارد آن بٌ اشارى ٍاقع در این کنند. نی ستایش ٍ دارند

 دید از نجدد نا ، جلَتر کهی .کنند حفظ را خدا با خَد عبادت ٍ ارتباط تا دارند نی نگٌ خَد نزد … ٍ انانان ٍ پیانبران
 .نیبینیو زنین کف بر است درآندى شاخ خدا سر رٍی بر کٌ حالتی در ٍ تکٌ تکٌ صَرت بٌ را عکس يهان نادر



 

 زنینی يای انسان نزد شیطان انحصاری نهاد شکل این بٌ يو آن بزی ریش ٍ سر رٍی شاخ ندل این کٌ نیدانیو خَبی بٌ
 ادعای رد با يهَارى کٌ نیزند فرقٌ این اعضای ٍ پرستی شیطان فرقٌ بٌ طعنٌ خاصی ظرافت با آرنَفسکی اینجا در است.

 شدى عَض ظايرش ٍ نام ٍلی يست خدا يهان خدا اند. آٍردى رٍی دیگر خدایی پرستش بٌ خدا نَجَدیت پرستش
 )ادیان نتنَع ٍ بیشتر يای انسان يجَم با کٌ زنانی ، نیبینیو خَبی بٌ فیلو پایانی يای سکانس در رٍ قضیٌ این است.

 .است )خدا( باردم خاٍیر نتنَع يای عکس از شدى پر خَنٌ سرتاسر نختلف(
 
 بٌ ضلعی يشت صَرت بٌ خدا يای عکس قاب ٍ فریو کٌ کنید دقت تصاٍیر این تهانی در بَدیو گفتٌ کٌ طَر يهَن)

 ( پایانیست بی ٍ نًایت بی يشت عدد بٌ نهاد ٍ رتفسی ترین نزدیک است/یادآٍری: درآندى  نهایش
 

 



 ننجی تَلد سکانس تحلیل
  !Mother 2017فیلو نقد ٍ بررسی

 
 بین از ٍ نَح سیل بٌ )اشارى خانٌ آبگرفتگی ٍ خانٌ آب لَلٌ ترکیدن حادجٌ ٍ حَا ٍ آدم فرزند نراسو ناجرای از بعد درست
 ارىاش نَشتن در اٍ تَانایی عدم بٌ نادر داریو. ٍرٍدی در بٌ ننتًی رايرٍی در رٍ طبیعت نادر ٍ خدا جدال نا بشریت( رفتن
 این در بنَیسی. يو کلهٌ یک نتَنستی حتی تَ ٍ کردم بازسازی دٍنٌ بٌ دٍنٌ رٍ خَنٌ دیَاريای تهام نن نیگٌ: ٍ نیکنٌ

 اینجا جدیدش)در اجر نَشتن برای کٌ دارد اشارى این بٌ است کردن صحبت حال در عصبانیت با باردم کٌ زنانی سکانس
 ٍ نیرى در سهت بٌ نیگٌ رٍ دیالَگ این کٌ زنانی کنٌ. باز جدید آدنًای رٍی ٌب درٍ باید ٍ ندارى، خاصی ایدى يیچ انجیل(

 بیرٍن از دارد، قرار رايرٍ طی در ٍ است نادر جانب از نجدد کٌ دٍربین نیبندى. رٍ در نجدد بعد جانیٌ چند ٍ نیکنٌ باز درٍ
 .گیرد نی را باران ، خانٌ
 
 

 

 
 درنا دیالَگ این ادانٌ در نیکنٌ. بارندگی نتَجٌ رٍ فیلو نخاطب ، در بست بازٍ جانیٌ چند يهین با آرنَفسکی ٍاقع در

 را زنین حال ٍ بیاید کٌ ننجی : يستش ننجی ٍ آٍر گیام ننظَر اینجا )در بدى بچٌ یک نن بٌ پس نیخَای بچٌ تَ نیگٌ
 حال … نیکنٌ خطَر باردم فکر بٌ (انجیل) جدید کتاب ایدى باالفاصلٌ ٍ يستش باردار کٌ نیگٌ نادر بعد رٍز … کند( بًتر

  نیکند. تصَیر نخاطب برای را باران آرنَفسکی چرا اینکٌ ٍ قبلی سکانس در باران نهایش بٌ برگردیو
 

 تَسط آن خَاندن ٍ کتاب اتهام با ادانٌ در باشد. نی نادر)طبیعت/زنین( بارٍری نهاد يهَارى خانٌ)زنین( رٍی بر بارندگی
 )با يستند. خانٌ)دنیا( ادیاب گر نظارى باردم دست بٌ دست کٌ داریو لحظٌ چند در رٍ نادر کنندى انیدٍار ٍ زیبا رٍیای ، نادر
 (شَد تبدیل زیبا جایگايی بٌ زنین اینکٌ انید بٌ کتاب، قالب در خدا سخنان ٍ ننجی آندن



 

   !Mother 2017تحلیل
 ! نادر فیلو بررسی ٍ نقد

 
 نادر فرزند نايیت ، دادى قرار بینندى اختیار در فیلهبرداری ٍ تدٍین در کارگردان کٌ کديایی ٍ سکانس این تحلیل با بسیاری

 يای تکٌ از ٍ نیشٌ تکٌ تکٌ يا انسان دست بٌ خدا فرزند نیبینیو فیلو انتًای در نا خدا(. )فرزند نیدانند نسیح عیسی را
 تهحیل این از ادانٌ در انا نسیحیت(. ربانی عشای نراسو در نسیح حضرت خَن ٍ بدن بٌ نستقیو )اشارى نیخَرند آن

 دادى ٍعدى فرزندى نیديد، نخاطب بٌ آرنَفسکی پایانی دقیقٌ 52 در کٌ کَچکی ٍ بزرگ کديای با ٍ نیگیریو فاصلٌ کهی
 .نیشَد تبدیل ادیان تهام در بشریت ننجی بٌ شدى

 
 .نشیو پر جنَن ٍ سرگشتگی تنش، از طبیعت نادر يهراى نیز نا کٌ پردازیو نی فیلو تالطو پر انتًایی دقیقٌ 52 بٌ ادانٌ در
 

 



 نهاد از پر ٍ ساختارشکن
  لوفی انتًایی دقیقٌ 55 بررسی

 
 تدٍین از فیلو ساختار گیرد، نی پی در را ضرب تک ٍ کند ریتهی کٌ فیلو آغازین دقیق52ٌ برعکس فیلو پایانی دقیق52ٌ در
 ضرب پر ٍ تند شدت بٌ نادر فیلو پایانی دقیقٌ 52 ریتو شَد. نی تحَل ٍ تغییر دچار یکبارى بٌ کارگردانی ٍ فیلبرداری تا

 آزارديندى. تقریبا ٍ نفسگیر دقیقٌ 52 بديد. دست از را چیزيا خیلی تَاند نی فلتغ ای لحظٌ با نخاطب نیشٌ. رٍایت
 نیگَید اٍ باشد. نی اٍ فیلهسازی ٍ ينری کارنانٌ برای دستاٍرد بزرگترین دقیقٌ 52 این کٌ داشتٌ اذعان آرنَفسکی خَد
 خانٌ بٌ يا آدم دٍم نَج ٍرٍد با ساٍیستن دقیقا تایو این. درآندى تصَیر بٌ کٌ کابَسیست تهانا نادر! پایانی سَم یک

 از نهادی درٍاقع کٌ جالبیست( نکتٌ خَد کٌ خدا کتاب ناشر نقش در ٍیگ )کریستن باردم کتاب ناشر ٍرٍد با )زنین(.
 .شَد نی آغاز ناجرا ، يستند زنین رٍی بر خدا کتاب ٍ دین نبلغین

 
 زندى تاریخ از نا کٌ چیزی تهام اٍ کشد. نی تصَیر بٌ دقیقٌ 52 این در را انسان تکانلی سیر استادانٌ شکلی بٌ آرنَفسکی
 بازسازی از کند. نی بازسازی برایهان فیلو لَکیشن تک در سريو پشت زنجیرٍار را دانیو نی فلسفٌ ٍ دین تاریخ ٍ بشریت
 ٍ فاشیست منظا بٌ نستقیو )اشارى يا کشی نسل ادیان، جنگ يهچَن آدم جًالت تاریخ تا نقدس کتاب يای شکنجٌ
 با فیلو ٍاقع در. شَد نی زنین نابَدی ٍ نادر فرٍپاشی بٌ ختو يهگی کٌ ننجی کشتن انتًا در ٍ ٍیژى( بٌ يَلَکاست ٍاقعٌ
 دقیقٌ 52 در است. طبیعت ٍ زنین ٍصف در تهانا نادر( نگاى از )دٍربین رٍایت در اش اصلی نحَریت ٍ اسو بٌ استناد
 نی تصَیر بٌ را شدنش شکنجٌ ٍ طبیعت( )نادر زنین بٌ تجاٍز از خشن ٍ زنندى دل يایی نٌصح پردى، بی کانال فیلو پایانی
 .نیکند عهل نستند فیلو ساخت يهچَن عهل در نادر فیلو اینجا کشد.

 

 



 نًو ٍلی ديندى آزار
  !motherفیلو انتًایی دقیقٌ 55 بررسی

 
 بی ٍ صراحت با آرنَفسکی انا نهیباشد. سانآ کسی ير برای !mother 2017 فیلو انتًایی لحظات تهاشای راستی بٌ

 اٍل ی لحظٌ يهان از نا. شَد رٍبرٍ يا تهحیل ٍ يا کنایٌ این با نخاطب نیخَايد جزئیات بٌ پرداخت ٍ ساخت در پردگی
 رناد نیشَد. دادى نَزاد)ناجی( تَلد ٍ بارداری نَید کٌ جایی تا نیکنیو حس رٍ نادر الًی رنج ٍ درد آدم، ٍرٍد با فیلو

 لحظات آغاز. نیرٍد بین از ارانش این آدنًا شدن زیاد با رفتٌ رفتٌ انا نیرسند. آرانش بٌ ننجی ٍعدى با خانٌ ٍ طبیعت
 کٌ بشریت تاریخ رٍایت دقیق52ٌ در. نیشَد شرٍع خانٌ کف بر خَن نجدد شدن ظاير سکانس از فیلو انتًایی پرتنش
 از نخاطب يستیو. زنین سطح در جنگ ٍ گناى شدن زیاد جهعیت، ایشافز شايد نا است، شدى دادى آنًا بٌ ننجی ٍعدى
 .نیکنٌ حس بیشتر بیشترٍ زنین برای رٍ رنج دردٍ این تکانل سیر دقیق52ٌ این طی در طبیعت نادر دید

 
 طبیعت بٌ انسان ستو ٍ ظلو دربارى فیلهی

 

 نابَدی باعخ کٌ چیزیست دربارى تقیونس ٍ تند نقدی خَد فلسفی ٍ ادیانی شکل از فارغ آرنَفسکی !Mother رٍایت
 فرٍپاشی ٍ ٍیرانی دچار ذرى ذرى خانٌ ٍ نادر آن، جهعیت گسترش ٍ  آدم ٍرٍد ينگام بٌ کٌ داشتیو اشارى است. شدى زنین
 ، باشد داشتٌ باٍر ننجی بٌ اگر حتی کٌ انسانی دانست. انسان برای خَددرنانی نَعی را نادر فیلو داستان تَان نی شدند.

 بی خَد از ٍ خشو ناشايد يا برداشت این در طرفی از باشد. نیز خَد ننجی رفتن بین از ٍ نابَدی نسبب دارد تهالاح
 ٍ بزرگ دیگر يست خَد خانٌ در يا انسان فساد ٍ ظلو شايد اٍ کٌ زنانی يستیو. طبیعت قانت در نادر شدن خَد

 را يهٌ کٌ است طبیعت خشو يهان این نیزند. ضربٌ دست در شیشٌ تکٌ با نیز آدم يای بچٌ بٌ حتی ٍ نهیشناسد کَچک
 .سَزاند نی يو با
 

 



 !؟؟ زنان انام یا ننجی ، نسیح : نادر فرزند
  ظًَر نسالٌ ٍ ننجی داستان جزئیات بررسی

 

 این در است. نادر فرزند شدن تکٌ تکٌ ٍ کردن قربانی ی لحظٌ ، فیلو يای سکانس ترین سرٍصدا پر ٍ نًهترین از یکی
 برای يابیل نراسو در خدا يهان یا باردم دقیقا کٌ گَید نی را سخنی ٍ دکلهٌ کٌ داریو رٍحانیت لباس در را انسانی ، صحنٌ
 :کند نی نجَا آدم
 …نیشنَی؟ صداشَ…کن گَش…قَی ٍ بلند صدایی…شَد شنیدى تا زند نی فریاد صدایی درٍنش از…است نهردى اٍن
   داشت شها بٌ کٌ عشقی…اٍ عشق فریاد صدای…بشریت صدای… زندگیٌ صدای اٍن

 
 رسد نی نظر بٌ گذارد، نی فیلو در آرنَفسکی کٌ يایی نشانٌ با فیلو بندی پایان در شتیودا اشارى نیز تر قبل کٌ يهانطَر

 ظًَر نسالٌ ٍ ادیان تهام در شدى دادى ٍعدى ننجی بٌ دارد دقیقا. Aronofsky نباشد نسیح بر نهادی فقط نادر فرزند
 اٍندن دنیا بٌ زنان تاریخ اینکٌ اٍل: کنیو نی اشارى فیلو ٍاضح ٍ نًو نشانٌ دٍ بٌ نَضَع این اجباط برای کند. نی اشارى

  باشد. نی بشریت حال زنان ٍ يَلَکاست ، جًانی جنگ اتفاقات دادن نشان از بعد بچٌ )ظًَر(
 

 طیف کردند، استفادى بچٌ تشریفات نراسو در سکانس این برای انسانًا عنَان بٌ کٌ نفراتی ٍ صحنٌ طراحی دٍم نَرد
 در )ننجی( بچٌ شدن دست بٌ دست نَقع يهچنین باشد. نی نختلف ادیان ٍ جغرافیا ظَاير، با يا انسان از گَناگَنی

 .شنَیو نی نسیحیان لَیا يلٌ کنار در را اکبر اهلل صدای ٍاضح صَرت بٌ جهعیت این نیان
 

 

 
 



  !Mother 2017فیلو ٍاکاٍی
 !نادر در ظًَر نسئلٌ بررسی

 
 فًهید تَان نی راحتی بٌ بَدند، بشر تاریخ راٍی کٌ قبلی يای سکانس ٍ سکانس این در شدى گرفتٌ کار بٌ شَايد این با
 خدا جانب از شدى دادى ٍعدى ننجی يهچَن آندى دنیا بٌ فرزند بلکٌ نیست. نسیح فقط نادر فرزند از آرنَفسکی ننظَر کٌ

 داد. يدیٌ يا آدم بٌ ٍ گرفت )طبیعت( نادر آغَش از رٍ ننجی خدا خَد کٌ دیدیو نًایت در کٌ باشد. نی ادیان يهٌ برای
 در ٍ شَد. نی ننجی نابَدی نسبب نجدد است، داد نشان را خَد ناالیقی ٍ نینافرنا کٌ فیلو طَل در يهچنان انسان ٍلی
 در نیرسد. خَد فرٍپاشی نرحلٌ آخرین بٌ زنین/طبیعت(، انید )آخرین ننجی رفتن دست از با نیز نادر آن دنبال بٌ ادانٌ
 خانٌ تپندى قلب نرگ نتَجٌ خانٌ با َدخ ارتباط آخرین در نادر ، ببخشیو اٍنارٍ باید نا کٌ نیکند تکرار ندام خدا کٌ حالی

 .نیبرى بین از رٍ آفرینش نًایت در ٍ نیشٌ )زنین(
 
 این کٌ نیبرد جلَ را فیلو تدٍین ای شیَى بٌ کارگردان قانت در آرنَفسکی کٌ است این صحنٌ این تَجٌ قابل نکات از*

 بچٌ ظًَر برای جايل انسان )انتظار د.زن نی طعنٌ نیز پَالنسکی رٍنن رزناری بچٌ فیلو پایانی سکانس بٌ سکانس
 (شیطان

 

 

 
 
 
 



 !نادر فیلو در یکلید سَال 5 بٌ پاسخ
 دارد؟ نفًَنی چٌ نادر فیلو پایان .1
 )زنین( طبیعت يهان یا خانٌ بٌ انسان رساندن آسیب شايد نا خَردکن اعصاب شکلی بٌ ٍ ٍضَح بٌ فیلو انتًای در

 کٌ نیبینیو )زنین(، خانٌ رٍی بر انسان يای بیرحهی بٌ نسبت آن العهل عکس ٍ )طبیعت( نادر خشو از پس يستیو.
 داریو را ای صحنٌ دنیا، نابَدی از پس ٍ آخر پالن در زند. نی )دنیا( خانٌ نابَدی بٌ دست )خدا( نَیسندى خَاستٌ علیرغو

 در ٍ قاب یک در تنًا را طبیعت نادر ٍ خدا شخص دٍ نیست. فیلو انتًایی يای شلَغی ٍ نزاحو افراد از خبری دیگر کٌ
 بازگَ طبیعت نادر ٍ خدا بین کلیدی دیالَگی ٍ است نرگ حال در نادر سسکان این در داریو. )دنیا( خانٌ يای ٍیرانی پس
 .شَد نی

 

 

 ”نبَدم کافی برات نن کٌ بَد این ، زد صدنٌ بًو کٌ چیزی بیشترین“ : طبیعت نادر
 اینکارٍ باید…بکنو کارٍ این بَدم نجبَر…کنو خلقش نتَنستو نن يو بَد اگر…نیست کافی يهیشٌ چیز يیچ ” : خدا

 وکن انتحان اٍل از رٍ چیز يهٌ باید ٍ…يهینو نن…نیکردم
 نام بٌ ای ٍاژى با اٍ بینیو نی سپس کند. نی نشخص را چیز يهٌ جًان، خالق نهاد در باردم ٍیرخا کلیدی جهلٌ این
 .کند نی خلق نجدد را جًان ٍ  کردى جدا اٍ از را يستی قطعٌ آخرین ، است کرى نًادینٌ طبیعت نادر قلب در کٌ ”عشق“
 

 



 !ندارد انتًایی نادر داستان
  فیلو دایرى سکانس اٍلین ٍ آخرین بٌ نگايی

 
 تخت رٍی را الرنس جنیفر از نتفاٍت ای چًرى با خترید ، )دنیا( خانٌ نجدد بازسازی از پس ٍ فیلو نهای آخرین در

 شَد نی نشخص اینجا در نیکند. آغاز را خَد رٍز فیلو ابتدای دیالَگ يهان با ٍ نیشَد بیدار خَاب از کٌ نیکنیو نشايدى
 نتصَر آن ایبر نهیتَان را پایانی ٍ ابتدا ٍ نیست خطی فیلو داخل زنان ٍاقع در است. دایرى یک فیلو زنانی نظر از کٌ
 ٍ دیدى آسیب ای چًرى با را زنی کٌ فیلو نهای اٍلین ٍ افتتاحیٌ بٌ برگردیو.  است فیلو شرٍع ، فیلو انتًای اینجا در. شد

 نهای اینسرت بالفاصلٌ دارد. الرنس جنیفر از نتفاٍتی ی چًرى انا است داستان نادر يهان این داریو. آپ کلَز در آتشین
 نی بلند خَاب از فیلو نادر قانت در الرنس جنیفر کٌ داستان شرٍع ٍ ادانٌ در ٍ داریو را خانٌ یبازساز  ٍ کریستال سنگ
 .شَد

 
 فیلو زنانی رٍند تحلیل

 
 باشد. داشتٌ خَد يهراى بٌ را نختلفی يای برداشت نیتَاند فلسفی ٍ دینی دید ير با نتناسب بندی پایان ٍ شرٍع این
 بَدن نعنا بی است، ٍاضح کٌ چیزی انا باشد … ٍ دیگر دنیای بٌ اعتقاد ٍ نرگ از سپ زندگی بٌ ای اشارى تَاند نی نحال
 بیانگَی ، رٍز ير شرٍع در خالق خَاب تخت رٍی بر طبیعت نادر قانت در  دیگر زنی شدن بیدار .است رٍایت طی در زنان
 بٌ رٍایت ترین نزدیک يا يندٍ دینی سفٌفل کنیو اشارى کٌ خَبٌ است. دیگر نايیت با دنیایی قالب در نجدد حیاط ٍ تکرار
 حال در ندام خالق تَسط پایان بی ٍ نانحدٍد شکلی بٌ يستی جًان نعتقدند يندٍيا باشد. نی نادر فیلو بندی پایان
 .است نابَدی ٍ خلق

 

 



 !نادر فیلو در یکلید سَال 5 بٌ پاسخ
 چیست؟ کند نی استفادى نادر کٌ رنگ زرد دارٍی ٍ پَدر .5

 
 از ٍلی باشد. نی نرینگی اصل بیانگَی آبی رنگ ٍ نادینگی اصل بیانگَی زرد رنگ يهَارى رنگ، ينر تفسیری جایگاى نظر از

 يو طرفی از است. ٍجَدی کیهیای ٍ الًی نَيبت بیانگَی طالیی ٍ زرد رنگ يهیشٌ يا، رنگ تر کالسیک تفسیر نظر نقطٌ
 .است نادر ٍ خانٌ بخش التیام رنگ زرد نادى کٌ يستیو این شايد فیلو در کرات بٌ داشتیو، اشارى يو قبال کٌ يهَنطَر

 داریو رٍ رنگ زرد پَدر این کٌ نهایی اٍلین کند. نی استفادى آن از خانٌ ٍ خَد يای سرگیجٌ ٍ دگرگَنی ينگام بٌ ريابا نادر
 تصهیو خانٌ با حسی ارتباط از بعد نادر کٌ آفرینش( )ابتدای يستش خانٌ دیَار نقاشی ٍ ترنیو ينگام بٌ ٍ فیلو ابتدای ،

 ٍ يست دستشَیی در آدم پًلَی زخو شايد نادر کٌ سکانسی در يهچنین کنٌ. ادىاستف دیَار رنگ برای پَدر آن از نیگیرى
 رنگ زرد نادى از خَد التیام برای کٌ نیبینیو ٍضَح بٌ نا ٍ نیشَد بد شدت بٌ طبیعت نادر حال ، حَا ٍرٍد آن دنبال بٌ

 .نیکٌ استفادى
 

 

 

 رنگ زرد نادى ٍ پَدر
 دنیا ٍ طبیعت نادر درد درنان اکسیر

 
 است. حَا ٍ آدم يبَط از پس سکانس در ديد، نی نشان فیلو نخاطب بٌ را خَد نايیت رنگ زرد نادى کٌ باری سَنین

 ٍ آدم اتاق بٌ شدى گیج ٍ پریشان حالتی با طبیعت نادر خدا(، )عرش کار اتاق از را حَا ٍ آدم راندن ٍ خدا عصبانیت از بعد
 يو با خانٌ ٍ نادر حال لحظٌ این در باشد. نی اخراج ٍ يبَط نسالٌ از پس آنًا زنندى جنسی رابطٌ شايد ٍ نیرٍد حَا
ٌ(. خرابی حال نیرى: سیايی بٌ کٌ داریو رٍ خانٌ چَبی کف نهای )اینسرت نیشَد دگرگَنی ردچا  با لحظٌ این در خان

 اضطراب ٍ تنش پر نرحلٌ ٍارد کٌ بعد بٌ جایی از گَیی نیديد. تسکین را خانٌ ٍ خَد نجدد رنگ زرد پَدر از استفادى
 .شَد نی حذف داستان از ٍ ندارد نادر ٍ خانٌ برای یانیالت ٍ خاصیت دیگر رنگ زرد نادى ، نیشیو فیلو پایانی



 

 
 !نادر فیلو در کلیدی سَال 5 بٌ پاسخ

 
 ؟ چست خانٌ زنین زیر ٍ سَخت ننبع داستان .3

 
 زیرزنین ٍارد زنانی چٌ بار اٍلین برای نادر جانب از کٌ کنید دقت است. جًنو يهان خانٌ زنین زیر کٌ داشتیو اشارى

 نظر نقطٌ از نیديد. نشان نخاطب بٌ را زنین زیر نحیط فیلو کٌ است خانٌ بٌ آدم ٍرٍد از پس دقیقا درستٌ نیشیو.
 يهان عبارتی بٌ است بَدى فرشتگان ٍ خدایان تردد ٍ زندگی نحل دنیا ، آدم ٍرٍد از قبل ، یَنان باستان خدایان فلسفٌ
 است. شدى نعنی نیز برین بًشت بٌ کٌ باستان خدایان سرزنین

 
 نادر کٌ است خانٌ بٌ آدم ٍرٍد از بعد صلٌبالفا درست ٍ نیشٌ اشارى فکری فلسفٌ این بٌ تر تهام چٌ ير زیبایی بٌ فیلو در 

 جًنو آتش جرقٌ اٍلین ، انسان حضَر اٍل شب در دیدگاى این اساس بر نیشٌ. خانٌ زیرزنین پَشیدى دیَار سطح نتَجٌ
 زیرین دنیای ٍ باال( )طبقٌ دنیا شَد، نی تقسیو نجزا طبقٌ دٍ بٌ جًان ٍ زیر( تصَیر در کَرى شدن )رٍشن گرفتٌ شکل
 (.نین)زیرز



 

 !نادر فیلو جًنو ٍ بًشت تحلیل
 
 طبقٌ سٌ بٌ دنیا ٍ راندى بًشت از را حَا ٍ ادم خدا کٌ يستیو این شايد ، نهنَعٌ نیَى بٌ درازی دست ٍ حَا ٍرٍد با

 نیکنید، نشايدى يو باال عکس در کٌ يهینطَر ندارند. را اتاق ٍ طبقٌ این بٌ ٍرٍد اجازى دیگر حَا ٍ آدم شَد. نی تقسیو
 عرش حس تا گیرد نی نا برای بایین از را خدا َسَبجکتی نهای خَبی بٌ آرنَفسکی کًن، داستان این کشیدن تصَیر بٌ در
 ٍ خدا جایگاى ٍ نسند کٌ بًشت باال طبقٌ کٌ شَد نی اینگَى پس شَد. تداعی بیشتر فیلو نخاطب برای خدا جایگاى ٍ

 جایگاى نهادین صَرت بٌ کٌ زنین زیر نًایت در ٍ است انسان زندگی برای جایگايی کٌ زنین نیانی طبقٌ است، خدایان
 .ديد نی نشان را جًو

 
 نَاد ٍ آتش گرفتن گر شايد رفتٌ رفتٌ زنین سطح در يا پلیدی ٍ زشتی افزایش ٍ بیشتر يای انسان ٍرٍد با فیلو طی در

 .نیکشَنٌ نابَدی بٌ رٍ يستی ٍ طبقات کل نًایت در کٌ يستیو زنین زیر آتشین



 

 !نادر فیلو نقد در کلیدی سَال 5 بٌ پاسخ
 

 بَد؟ چٌ از تهثیلی دیَار داخل قَرباغٌ .4
 
 یک دٍربین بین این در نیکنٌ. دیَار کندن بٌ شرٍع ٍ نیشٌ رٍبرٍ ردیَا رٍی خَن تجهع با الرنس زیرزنین نًو سکانس در

 این نايیت بٌ بردن پی برای نیدى. نشَن رٍ نیشٌ گو زنین زیر پس در ٍ نیپرى بیرٍن بٌ دیَار داخل از کٌ قَرباغٌ یا ٍزغ
  :کنیو اشارى قَرباغٌ یا ٍزغ نَرد در داستانی بٌ است الزم سکانس

 

 



 ٍزغ یا قَرباغٌ باستانی داستان
 باستان اساطیر قالب در نادر فیلو بررسی ٍ تحلیل

 
 خَدنان زبانی فرينگ در کٌ )جالبٌ داریو. را کیًان( ازلی )نادر آسهان الًٌ ”ن ٌ ن ٌ ای“ یا ”اینانا“ از داستانی باستان رسَن در
 کًن اساطیری داستان این در نیکردند(. استفادى ن ٌ ن ٌ الًٌ نام از کنند یاد نادريا از احترام با نیخَاستند ٍقتی قدیو در نیز

 نیهیرد زنستان ير کٌ شَندى شًید خدای گیايان: )خدای تهَز یعنی خَد رفتٌ دست از نعشَقٌ پی رد اینانا کٌ است آندى
 نعانلٌ ارشکیگل یعنی خَد دٍقلَی خَاير با تهَز بازگشت سر بر ٍ گذاشتٌ زیرین دنیای بٌ پا نیشَد( نتَلد بًار در ٍ

 ، شَد نی رٍبرٍ آن با الًٌ سفر در کٌ خانی اٍلین َد.ش نی خان يفت از گذشتن بٌ نجبَر تهَز برگرداندن برای اٍ نیکند.
 نیکند. زندگی آب ٍ خشکی در کٌ است قَرباغٌ ٍ ٍزغ يهان نگًبانی خدای است. نگًبانان خدای ٍ ٍرٍدی درٍازى از گذر

 .است خَرشید حانل ٍزغ نگًبانان خدای
 
 بازی ينگام در رٍزی داشتٌ. طال از شدى ساختٌ یتَپ کٌ شايزادى بچٌ دختر یک با رابطٌ در يست قدیهی داستانی طرفی از
 آٍردن ٍ آب عهق بٌ رفتن ازای در نیکند پیشنًاد ای قَرباغٌ بین این در نیاندازد. کاخ حیاط حَض داخل بٌ را آن تَپ با

 خَرشید از استعارى طالیی تَپ ٍ آسهان الًٌ يهان جَان شايزادى اینجا در شَد. بَسیدى جَان شايزادى تَسط طال، تَپ
ٌ( زیر دنیای در کٌ  ای)دنیای ياٍیٌ حیَان یک يهَارى ٍزغ یا غَرباقٌ کسَف(. رخداد از )استعارى است شدى غرق آب)ياٍی

 نگًبان کٌ کَچک اژديای ٍ نار عنَان بٌ اٍ از دیگر قدیهی ٍ اساطیری داستانًای از برخی در کٌ است شدى نعرفی زیرین(
 .کنند نی یاد نیز نیباشد درٍازى

 
 ٍ يَشهندانٌ صَرت بٌ است داشتٌ اساطیری يای داستان از کٌ دقیقی نطالعٌ ٍ کانل شناخت با آرنَفسکی اینجا در

 .نیبرد بًرى نادر! فیلو سکانس در نهاديا این از فرم درزیباترین
  

 



 !نادر فیلو در کلیدی سَال 5 بٌ پاسخ
 

 ؟ است شیطان يهان نادر آیا .5
 (نًو ٍلی صرف تئَری یک)
 

 نقدس نریو حتی یا ٍ نادینگی طبیعت، نهاد وفیل این نادر زنین، باستانی اساطیر ٍ يا داستان ادیان، اکحر دید از شاید
 را فیلو این کٌ شَد نی جالب ٍ پیچیدى ٍقتی نَضَع اجر این در انا نبینیو. اٍ در را شیطان بٌ نزدیک الهانی يیچ ٍ باشد

 د.باش شیطان نهاد تَاند نی تهانا فیلو نادر   ننظر این در کنید. تهاشا است نشرف تَرات بٌ کٌ کسی دید ٍ جانب از
 را فیلو ، تَرات نستقیو اشارات برخی ٍ دارد یًَدیت دین در ریشٌ کٌ کاباال نَرد در نطالعٌ کهی با کنیو نی پیشنًاد
 نهايا از خیلی نیز دید این از حتی است، بینظیر باشد. نی شیطان از نهادی الرنس جنیفر کٌ کنید تهاشا ننظر این از نجدد

 .شَد نی صادق لتهحی این صحت بر فیلو يای نشانٌ ٍ
 

 ٍ نَیسندى اتاق بٌ حَا ٍرٍد از نادر ننع سکانس با ، کنید نی تهاشا را !Mother فیلو نسلهان یک عنَان بٌ ٍقتی نحال
 در چراکٌ کنیو. نی رد سادگی بٌ را نادر دنبَ شیطان نهاد ادعای ٍيَا( آدم نعرٍف سیب )درخت کریستال بٌ درازی دست
 ٍلی کنند. درازی دست نهنَعٌ نیَى بٌ تا کشاند ٍسَسٌ سهت بٌ را آدم ٍ حَا کٌ بَد شیطان دانیو نی نا يهٌ ننظر، این
 ىآند اینگَنٌ بلکٌ ندارد را اغَاگر نقش يرگز شیطان شَد، نی رٍایت دیگری طَر داستان این تَرات، آفرینش افسانٌ در

 تعریف شیطان از نجزا شخصیتی کٌ يست نار یک اغَاگر تَرات در کند. نی ننع را آفرینش سیب خَردن شیطان کٌ است
 .شَد نی

 

 

https://www.imdb.com/title/tt5109784/


 !نادر بَدن شیطان تئَری بررسی
  !motherفیلو رنزگشایی ٍ تحلیل

 
 کٌ بینیو نی حَا ٍ آدم ٍرٍد نحض بٌ بپنداریو، شیطان نام بٌ ای فرشتٌ ، تَرات يای نَشتٌ طبق را الٍرنس جنیفر اگر

 تاریخ رفتن جلَ با نیشیو. نادر در حسادت حس آندن ٍجَد بٌ شايد نا ٍ شَد نی نعطَف بیشتر آنًا بٌ خالق تَجٌ
 در را جالبی نهايای تک نا ٍ شَد نی بیشتر بیشترٍ الرنس نگاى در حسادت يهچنان خانٌ، در يستی داستان رٍایتی
 جرقٌ نعنای بٌ تَاند نی يا نگاى ٍ نهايا تک این کند. نی نگاى فندکی حتی یا ٍ شَنینٌ بٌ الٍرنس کٌ داریو فیلو تدٍین
 عجیب سکانس از بعد ای لحظٌ حسادت این اٍج باشد. يا آدم ٍرٍد از پس )يستی( خانٌ کشیدن آتش بٌ برای ٍسَسٌ
 .شَد نی رٍبرٍ حَا ٍ آدم ساک در باردم خاٍیر عکس با الٍرنس کٌ افتد نی اتفاق تَالت

 
 کنٌ، نی شک خدا بٌ کٌ کسی اٍلین فیلو طی در کٌ اینٌ نیکنن نطرح تئَری این حانیان کٌ ای دیگٌ نًو نَارد از یکی
 آدم است. آدم نادر، خالف بر خدا الَیت ٍ انتخاب کٌ پیداست فیلو در خَبی بٌ زنین. رٍی انسان ٍ آدم نٌ يستش نادر
 در شتن این نیکنٌ، ترک رٍ نادر ٍ خانٌ باردم فیلو اٍاسط در اینکٌ از پس يستند. خدا پرستش درحال ندام نیز يا

 رٍ زیر جهلٌ خدا عالقٌ ابراز جَاب در ٍ ٍایهیستٌ خدا جلَی رسها کٌ پایانی سکانس تا نیشٌ دیدى بیشتر نادر شخصیت
  :نیکنٌ ادا

 يهٌ نن … )داریو( دارم دٍستت چقدر يا( انسان )ٍ نن کٌ بَدی این عاشق فقط تَ نداشتی، دٍست ننَ يیچَقت تَ” 
 رٍایات طبق ٍاقع در. نیکنٌ تبدیل جًنو بٌ رٍ دنیا پایان در ٍ ” تنداش تَ برای ايهیتی يیچ ٍ کردم تقدیو تَ بٌ رٍ چیزم
 .است شیطان ٍ خدا بین تکراری جدل ٍ چرخٌ یک این یًَدیت ٍ عتیق عًد

 

 



 !نادر بَدن شیطان تئَری تحلیل
  !mother 2017فیلو بررسی ٍ نقد

 
 داستان بٌ اٍ نذيبی دید از ٍ برنیگردیو اجر صاحب بٌ بخَايیو کٌ نیگیرد قَت بیشتر زنانی نادر بَدن شیطان تئَری
 کاباال عرفان بٌ نند عالقٌ يهَارى ٍ یًَدی خاستگايی در ٍلی نهیباشد دینی آدنی کٌ این با آرنَفسکی درن نیو.ک نگاى

 غیر ٍ نستقیو صَرت بٌ نیز خَد قبلی تانل قابل اجر چند در Aronofsky کٌ داشتیو اشارى نیز انر ابتدای در است. زیستٌ
 است کشیدى تصَیر بٌ گَناگَن نهاديای قالب در را عرفان ٍ کاباال بٌ خَد عالقٌ ، نستقیو

 
 ٍاضح يای نشانٌ سری یک بٌ تَجٌ با کٌ باشد نی تئَری یک حد در نادر بَدن شیطان تئَری کٌ بگیو باید حال ير بٌ. 
 .کرد رد کلی بٌ آنرا تَان نی ، نادر بَدن طبیعت دید از
 

 تَنٌ نی نادر اتفاقا بگیو باید باشد، نی پیچیدى بسیار آرنَفسکی Mother فیلو کنند نی فکر کٌ عزیزانی از خیلی برعکس
 را اٍ اجر ترین پیچیدى يو باز نادر فیلو رٍایت نَع ٍجَد با بشٌ. تبدیل سبک صاحب کارگردان این فیلو ترین راست سر بٌ

  دانست. Fountain یا چشهٌ تَان نی کهاکان
 
 ٍ گزندى انتقادی ٍ نیزند عام( نخاطب )برای فًو قابل هادياین قالب در را خَد حرف نهکن حالت زیباترین بٌ نادر! در اٍ
 نادر!( فیلو بَدن لَکیشنی تک خالف )بر نَح ٍسیع ٍ صنعتی فیلو ساخت با آرنَفسکی دارد. زنین رٍی انسان بٌ پرٍا بی

 .پرداخت آن بٌ کهال ٍ تهام صَرت بٌ نادر در ٍ زد استارت را طبیعت داستان بر ای نقدنٌ
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  :1 نَشت پی
 در باشد. نی زئَس نعشَقٌ ٍ باستان یَنان اساطیر از نایا باشد. نی نایا نهاد آرنَفسکی فیلو نادر نقش نعتقدند ای عدى

 از دٍر بٌ غار ٍ کَى در بَد شدى باعخ کٌ بَد حدی بٌ اٍ رٍیی کو است. شدى نعرفی خجالتی دختری نایا یَنان اساطیر
 رسان پیام ، يرنس یَنان اساطیر در آٍرد. دنیا بٌ آنرا ٍ شد باردار را يرنس یعنی زئَس فرزند ، نایا کند. زندگی بقیٌ

 .است شدى نعرفی خدایان
 

  :5 نَشت پی
 زنین نايیت ٍ نفايهی ٌب نسبت زنینی انسان پایین درک نشانديندى خَد يو فیلو پایین انتیاز کٌ است جالب خیلی
 نبلغین ٍ ريبران نیل باب يهچنین نهیباشد. اٍلی جًان يای قدرت ٍ داری سرنایٌ نظام نیل باب يرگز. !mother است
 ٍ ترحو حس ، نیکنند زندگی آن رٍی بر کٌ زنینی بٌ نسبت کٌ نیشَند يهراى فیلو با کسانی تنًا نهیباشد. يو دینی

 .دارند بخشندگی
 

  :3 نَشت پی
 فیلو آخر يست. فیلو در فارسی زبان بٌ خدا کردن صحبت ، باشن نکردى دقت نخاطبا از خیلی شاید يو پایانی جالب نکتٌ

 ” …نن خدای ٍای“ نیگٌ ، (1::0:68 لحظٌ )در نیدى نجات آدنا لگد ٍ نشت زیر از رٍ الرنس باردم، زنانیکٌ

 
 

 

 

 

 بخَانید را  Enemyفیلو تحلیل نَیسندى این از
 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی

 و نستندساخت فیل
 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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