
 

 قد و بررسی فیلم + تحلیل تکنیکالن Kingdom of Heaven 2005  قلمرو بهشت

 

 :دهیم می قرار بررسی مىرد Heaven of Kingdom فیلم در که مىاردی
 

 "تاسکا ریدلی فیلو برای عنَان بًترین صلح" برای جنگ 
 تبًش قلهرٍ قالب در حقیقت ٍ تاریخی رٍایت بررسی 
 وفیل نًو يای سکانس ٍ نیزانسن تحلیل 
 ایهانی؟ پیرٍزی یا نظانی شکست! 
 فیلو تریلر نشايدى Heaven of Kingdom نقالٌ انتًای در 
 نقالٌ انتًای در دٍستان سایر نظر نشايدى ٍ کاننت ثبت 
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 ردیگ مىفق تجربه یک
 یتاریخ های فیلم و اسکات ریدلی

 
 از خارجی ٍ داخلی ننتقدین برخی گفتٌ بٌ ) اسکات ریدلی ،«گالدیاتَر» ستَدني اثر سازندى از است فیلهی بًشت قلهرٍ
 فیلو یا يالیٍَد بزرگ صنعتی یها فیلم فیلهساز ارزد(. نی تنش بٌ سرش سینها، عرصٌ در کٌ نعاصری فیلهسازان نعدٍد
 تکنیک برابر در تَان نی کٌ فیلهی ندارد. ادعایی چنین يو آنچنان ظايرش در کٌ «پرٍداکشن بیگ» اصطالح بٌ يایی
 .گرفت یاد آفرینی درام ٍ آنَخت سینها آن از ، قالبی آفرین بًُت صرفا ٍ سینها از عاری يای پاشی

 
 این يای شاخصٌ از -نهیگیرند صد نهرى يیچکدانشان اینکٌ با-دقیق تدٍین ٍ العادى فَق نَسیقی شدى، حساب کارگردانی

 را بهشت قلمرو فیلو کرد. یاد نعاصر خَب ٍ نًو يای فیلو نعدٍد از یکی بعنَان آن از نیتَان شک بی کٌ اثری يستند؛ اثر
 در قطعا ٍلی نرٍد جلَ گالدیاتَر تنٌ بٌ تنٌ فیلو تکنیک ٍ ساختاری لحاظ از شاید دانست. باید تاریخی جنگ فیلو یک

 .دانست جنگی ٍ تاریجی ژانر بًترینًای از را بًشت قلهرٍ نیتَان رٍایط ٍ داستان
 

 

 حصل برای جنگ
 تبهش قلمرو فیلم بررسی و نقد

 آن تهاشای بٌ تَان نی کٌ است تاریخی يای فیلو ترین خَاى صداقت اصطالح در ٍ بًترین از یکی« بهشت قلمرو»
 حهلٌ نَرد آنریکا قالب سینهای سَی از اش، طلبی صداقت بخاطر کٌ صلیبی يای جنگ سَم دٍرى دربارى فیلهی نشست.

 از يو را نا سانسَرچیان دست نظر، این )از یکنندن سانسَر را فیلو از ساعت یک حدٍد اکران، در کٌ جایی تا نیگیرد. قرار
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 ادیان، پیَند از کٌ ست سینهایی اثر بًترین بهشت قلمرو کٌ است این يا حَاشی ٍ نسائل این از تر نًو اند( بستٌ پشت
 .است گرفتٌ نشأت انسانیت ٍ نذايب اتحاد
 فیلهی است، شدى ساختٌ یکتاپرستی ٍ اباٍریخد از تهانا است، شدى انتخاب آن برای کٌ نانی يچَن بًشت قلهرٍ فیلو

 فیلهی جنگ. نیدان در نسلهانان مستند ٍ ٍاقعی نشی از ای گَشٌ کردن تصَیر در نَفق فیلهی طلب. حقیقت ٍ انسانی
 تکریو ٍ دفاع در يو را آن از کَچکی درصد اند نتَانستٌ سینها تاریخ طَل در نسلهانان خَد کٌ نسلهانی خَی تعظیو در

 .بسازند خَیش دین
 

 

  nHeave of Kingdomفیلم نقد
 تفکر، تا گرفتٌ تکنیک از کٌ اسالم پیغهبر دربارى سازد نی فیلهی فراٍان، پاش ٍ ریخت با نا، ایرانی کارگردان کٌ است بانزى
 کٌ سازد نی را Heaven of Kingdom بزرگ اسکات ریدلی يالیٍَدی،-آنریکایی فیلهساز انا دارد، نسیحی ريبانیت رنگ
 بازی با سهپاتیک ایَبي الدین صالح یک فیلو،. آفریند نی اسالم بٌ نسبت آفرین غرٍر بلکٌ ٍ سهپاتیک حسی ٍ نگاى

 يا، نقل برخی طبق  تاریخ در حاضر الدین صالح اینکٌ با ناند. نی یادنان در کٌ سازد نی -نسعَد غسان برانگیز تحسین
 قابل ٍ کنیو نهی فرانَش را -هاسين ندیَم از خارج ٍ دینی درٍن حَزى در داشت، ناخَشایندی رفتار شیعیان از ای عدى با

 .دانیو نی نقد
 سپاى ای لحظٌ حتی ٍ است تشیع ٍ تسنن بحث از فارغ – الدين صالح ٍ – نسلهانان بٌ فیلو این پرداخت قضا، از انا

 جًت يهین بٌ. ندارد نذيبی ننازعات بٌ ٍرٍد سَی بٌ رٍ اصال ٍ ديد نهی نشان یکپارچٌ غیر اعتقادی، بلحاظ را، اسالم
 نی جانش ٍ ذين در جَ صلح انا نقتدر، باشرافت، ٍاحد   انت یک اسالم، از ،بهشت قلمرو فیلو جًاني نخاطب کٌ است
 دل در اتحاد این حس ٍ رٍح خلق ٍ سنی، ٍ شیعٌ اتحاد بحث در فیلو این زاٍیٌ، این از نیست. ارزشهند کو این، کٌ ناند

 .زدنی نثال است اثری نیز تهاشاگر
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 تبهش قلمرو فیلم های سکانس بررسی
 نمیزانس و تکنیکال تحلیل

 

 بٌ النگ(، )اکستریو دٍر بسیار نهایی در بیلیان، است. العادى فَق کٌ آٍرید یاد بٌ را بیلیان ٍ ينالد صالح نذاکرى صحنٌ
 فرٍریختٌ دیَار پشت از را نها این نا است. شًر داخل نهای این تهاشای در دٍربین نا جایگاى ٍ رٍد نی الدین صالح سهت

 صالح آندن بٌ نربَط کٌ بعدی نهای .بینیو نی – است شدى جایگزین انسانی دیَاری با شکَيهند چٌ حاال کٌ -اٍرشلیو
 (؟ اش حانی الدين صالح پشت (نتَسط نهای) نزدیکتر نهایی در – فیلهساز با نا .نیست دٍر نهایی در انا است، الدين

 نزدیک اٍ ٌب دٍربین کٌ الدین صالح جلَی از نزدیک يو باز نهایی بٌ کات رٍیو نی بیلیان سهت بٌ اٍ با يهراى ٍ يستیو
 .ایستد نی جلَیش )نتَسط( درشت نسبتا قابی در ٍ شَد نی

 

 



 تبهش قلمرو فیلم لتحلی
 اآمریک 5002 محصىل

 حال، عین در کٌ الدین صالح کاراکتر بٌ است نخاطب ٍ – فیلهساز تهایل یافتن عینیت جلَ( بٌ )دالی دٍربین حرکت این
 است کادر نرکز در الدین صالح ایستد، نی دٍربین ٍقتی .کند نی تشدید کاراکتر این با را -فیلهساز ٍ نا يهرايی ٍ سهپاتی

 قاب، این عناصر يهٌ را. نحافظ سرباز دٍ قاب، سهت دٍ در ٍ بینیو نی را شسپاي اٍ، پشت .ايتزاز در اش جنگی شنل ٍ
 يو برانگیز جاذبٌ نیست، کٌ برانگیز دافعٌ دٍربین، حرکت آن پس از کٌ ابًتی است. الدین صالح ابًت برپایی خدنت  در

 اینک يو کٌ آند ای پارچٌ فیسق زیر ٍ شد ای سایٌ ٍارد جلَ، سهت بٌ حرکتش ينگام بٌ دٍربین، کٌ نرٍد یادنان. يست
 بَدن اٍ کنار از اننیتی حس الدين، صالح جذبٌ ٍ ابًت بر عالٍى سایٌ، این ٍ ٍرٍد آن است. افکندى سایٌ کادر باالی بر نیز
 .کند نی ایجاد نا در نیز
 
 کٌ شَد َرتص چنین شاید – برعکس ٍ الدين صالح سهت بٌ بیلیان آندن نهايای بین است تقطيع کٌ -سکانس کلیت در
 اٍ سهت بٌ حرکتی تصَیرگر کٌ جلَ، از نهای این اینک، – دیدیهش پشت از کٌ – الدين صالح حرکت بٌ نربَط نهای از بعد

 اگر یعنی شَد؛ نی نتَقف نها، این انتًای در دٍربین، حرکت چَن نیست چنین انا .باشد بیلیان دید زاٍیٌ باید است،
 دارد ينَز کٌ بینیو نی را ٍی بعد، نهای در کٌ صَرتی در باشد، ایستادى اینک يو ایدب اٍ باشد، بیلیان نهایندى دٍربین
 نخاطب اٍ، پس از ٍ، فیلهساز درٍنی حس بٌ نربَط کانال اش نربَطٌ نهای ٍ دٍربین حرکت آن پس کند. نی حرکت
 .يو رٍدررٍی فرناندى دٍ ایستادن از داریو نها دٍ این، از بعد است.

 

 

  nHeave of Kingdomفیلم تحلیل
 اساسا بیلیان، بٌ سهپاتی عین در نا، نیست. برقرار صحنٌ در نفر دٍ این نیان تَازنی حسی، بلحاظ زیرا نیست نفرى دٍ نها،
 تر نتهدنانٌ ٍ تر نترقی اٍ نشی حاضر، صحنٌ در انا نیست، يو فیلو اصلی شخصیت قضا از کٌ يستیو الدین صالح طرف
 بٌ را صحنٌ ٍ شَد نی جاری دکَپاژش در احترام این شَد. نی شهرى حترمن فیلهساز تَسط درستی، بٌ نشی، این ٍ است
 ٍ کند نی رعایت نیز دکَپاژ يهین در را حسی تَازن نقَلٌ انا کند. نی برگزار نفرى تک نهای دٍ بین برگشت ٍ رفت صَرت

 اٍ پشت يهچنان يو نا ٍ رددا حضَر کادر گَشٌ در الدین صالح بیلیان، بٌ نربَط نهايای در یابد. نی دست نیزانسن بٌ
 .اقتدارش تصَیرگر يهچنان ٍ اٍست خَد نختص کانال الدین، صالح نهای انا يستیو،



   

  nHeave of Kingdomفیلم تحلیل
 نکالهٌ بر تهرکزنان تا شَند نی تر بستٌ کادريا شَد، نی آغاز نذاکرى کٌ حاال است. الدین صالح نیزانسن، نحَر اصال
 نهايای در يو باز يستند. کلَز( )ندیَم دٍرتر کهی بیلیان هاياین انا )كلَز(، درشت يهٌ الدين، صالح نهايای باشد.
 شانٌ پشت از را بیلیان نا ٍ است گرفتٌ الدین صالح کاليخَدپَش سر را قاب راست سهت چًارم یک بیلیان، بٌ نربَط
 .کنیو نی تهاشا اٍ يای

 
 یک سطح از دیگر گیرد، نی قرار بَدند الدين صالح پشت از کٌ نهايایی آن ادانٌ در ٍقتی شانٌ، پشت در جاگیری این
 این در ٍ رٍد نی فراتر – ایو بَدى شايدش سینهایی نختلف آثار در بار صديا کٌ – تکنیکال ٍ عام« (O.S.) أٍرشَلدر»

 صالح بٌ نعطَف نذاکرى، این در را نا يهرايی ٍ سهپاتی حس کٌ فرنی رسد؛ نی فرم بٌ خاص اثر این از خاص لحظٌ
 .ت(نیس سهپاتیک غیر نیز اٍ )ٍ است نبیلیا آن از رجزخَانی کالم، در ظايرا اینکٌ با کند؛ نی الدین

 

 



 تاسکا ریدلی بهشت قلمرو فیلم درباره یادداشت
 

 صالح سپاى ٍ کرد خَايد ٍیران خَیش دست بٌ را شًر کل آن، از پیش شَد، شًر تسلیو بٌ نجبَر اگر کٌ گَید نی بیلیان
 است، نقتدر آنکٌ با بیلیان )چًرى الدين صالح باصالبت ٍ آرام چًرى از نزدیک نهایی بٌ کات گذاشت. خَايد ناکام را الدین
 شدن آٍار خَیش، ناندن ناکام از بیش اش نسألٌ ظايرا رٍد. نی شًر سهت بٌ یلیانب از الدین صالح نگاى نیست(. آرام انا
 در «است. بچٌ ٍ زن از پر شها شًر» است: این آٍرد، نی زبان بر کٌ ای جهلٌ رٍ، يهین از است. نردم شدن آٍارى ٍ شًر آن

 صرفا آیا است، بار خشَنت کٌ جهلٌ این کرد. يدخَا ٍیران نیز را بیلیان شًر شَد، ٍیران اٍ سپاى اگر کٌ گَید نی انا ادانٌ
 ظاير الجرم پس نیست. دانستنش برای يو فرصتی. کند نهی نان قانع نیزانسن چَن نهیدانیو استراتژیک؟ است رجزی
 .راند نی پس را نا کهی جهلٌ خشن

 

 

  nHeave of Kingdomتاریخی فیلم نقد
 

 زنینٌ، پس نرکز در ٍ اند ایستادى قاب سهت دٍ در کٌ فرناندى دٍ از نفرى دٍ نهایی بٌ کات شَد نی اش تصَیری ترجهٌ
 در کٌ خشَنتشان آتش ٍ نفر دٍ این بین فرقی نا حس – آن بیان لحظٌ در ٍ – جهلٌ این با حاال کٌ انگار برپاست؛ آتشی
 طرح بٌ رسد نی نَبت بالفاصلٌ انا نیست. قائل است( ٍجَدشان ی زنینٌ پس در البتٌ چند )ير یافتٌ کزیتنر  لحظٌ این

 بیلیان، حهایت تحت نردم يهٌ بٌ کٌ گَید نی الدین صالح شَد. نی نزدیک دٍبارى نها الدين. صالح طلبانٌ صلح پیشنًاد
 خداٍند کٌ -نسیحیان طلب خشَنت پادشاى سپايیان، ،سالخَردگان يا، بچٌ زنان، انسانًا: يهٌ داد؛ خَايد انان

 .شان نلکٌ ٍ (لَزینان دٍ گی پادشاى، چًرى بٌ داریو بد خیلی ٍ اضافٌ کات یک اینجا در) – داد خَايد عقَبتش
 
 نشانش نتعجب کٌ خَدش( با اٍ )خلَت بیلیان از تکی نهای تنًا بٌ خَرد نی کات تصَیر عناٍین این برشهردن حین در
 تکٌ تکٌ را نسلهانان شدند، شًر این ٍارد ٍقتی نسیحیان انا» است: این کند، نی جاری زبان بر کٌ يو کالنی ديد. نی

 صالح نن نیستو. آنگَنٌ نن» است: یادناندنی بٌ ٍ کَتاى سهپاتیک، ٍ آرام چًرى يهان با الدين، صالح پاسخ «کردند!
 بٌ الدين صالح يو، انتًا در.( است آندى ذٍق بٌ صلح، این از ٍ نشی این )از زند نی لبخند ٍ «دین! صالح يستو؛ الدين
 ای، دقیقٌ سٌ انسسک یک يهین ديد. نی پاسخش نسیحیت زبان بٌ يو بیلیان ٍ فرستد نی درٍد بیلیان بر اسالم زبان

 .ادیان اتحاد از يهینطَر ٍ دارم یاد بٌ جًان سینهای قاب در نسلهان یک از کٌ است تصَیری ناناترین ٍ بًترین



 

 !؟ ایمانی پیروزی یا نظامی شکست
 تبهش قلمرو فیلم نقد

 
 ٍ ناراحت، سپاى دٍ ير شکست از ٍ شَیو نی سَیش دٍ ير طرفدار کٌ سازد نی را جنگی نظیر، کو رٍیکردی با فیلو، این
 کٌ است سخت است. کردى نیسر فیلو برای را نظیری کو دراناتیک بستر پارادٍکس، این يستیو. دٍ ير پیرٍزی دنبال بٌ

 ریدلی راست. زدنت صلح از حرف يو باشد، بحق پَشیدنت رزم ختر يو ٍ بزنی دم صلح از انا باشی، جنگ نیدان ٍسط
 ، بهشت قلمرو.  آید بر سخت کار این پس از خَیش بضاعت حد در است تَانستٌ فیلهش، خیزيای ٍ افت تهام با اسکات،
 فاشیسو یسو،صًیَن علیٌ زیرینش، يای الیٌ در حتی ٍ خرافات؛ ٍ تحریف علیٌ تجاٍز، علیٌ گری، افراطی علیٌ است فیلهی

 . تکفیری رٍیکرديای ٍ
 

 



 عین در نظانی شکست یک شکست؛ شکَى کردن تصَیر تهایل در خداباٍر انسان تکریو در است فیلهی بًشت قلهرٍ
 يرچند آٍرد. نی در اجرا بٌ يهیشٌ از تر نَفق « گالدیاتَر» در را اش يهیشگی تقریبا تو این اسکات، البتٌ ایهانی. پیرٍزی

 جاندارتر يا شخصیت فیلهنانٌ، نرحلٌ در گذاشت نی ٍ بست نهی غربی سانسَر را دستش اگر يو «بًشت قلهرٍ» در کٌ
 با را پردازی شخصیت خالی جای نبَد نجبَر ٍ کرد نی استفادى تَانهندتری بازیگران از يو خَدش ٍ شَند پرداخت
 را آنًا نفس خَنریزی، ٍ جنگ از نخاطب دادن فاصلٌ بجای کٌ -کشتار ٍ جنگ ایي صحنٌ بٌ حد از بیش پرداختن
 عهل تر نایٌ پر ٍ تر قَی شد، گفتٌ آنچٌ برگزاری در تَانست نی بسا چٌ رساند. نی آسیب فیلو بٌ ٍ بخشد نی جذابیت

 .کند
 

 

 یبند جمع
 )نسخٌ دید حتها را( «گالدیاتَر» )ٍ را آن باید است. ستَنی ٍ دیدنی «بًشت قلهرٍ» انا، يو 0202 سال در حاال يهین
 نجا بر گايگايش، فرم از برآندى حس ٍ تکنیک از برآندى احساس تا برد لذت ٍ شد سرگرم ٍ را( اش ای دقیقٌ ۴۹۱ کانل

 جان دررفت، جان بٌ چَن کٌ: کند دیگرش ٍ درآید جان بٌ شدى، غنی دٍبارى، ٍ کند اثر خرد بر احیانا آن، پس از ٍ بنشیند
 سلَک با کٌ دارد ای شدى ردیگ جًان بٌ چشو ، » Heaven of Kingdom «شَد دیگر جًان شد، دیگر چَ جان شَد دیگر

 اليَری، اقبال …بٌ ٍ اصالح برای ٍ تجاٍز برابر در جنگ لباس شَد نی بَد. صلح شايد آن، در تَان نی نسلهانی
 برای تَان نی .آند شَق بٌ عدالت گسترش از ٍ نبَد خَاى جنگ ٍ کرد طلب را صلح انا پَشید، «دین صالح جاٍیدنانٌ

 .زد رقو را بًشت قلهرٍ ٍ جنگید صلح
 

https://www.imdb.com/title/tt0320661/


 

 

 

 

 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 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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