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 درازآلَ – نعهایی يای فیلو بًترین انتخاب نقدنٌ
 

 سینهای رنگ .باشد رنگی ی نحابٌ بٌ تَاند نی ژانری ير .است رنگارنگی ٍ تنَع از سرشار يا، نیَى دنیای جلم سینها دنیای
 :گیرد قرار نتن این ی خَانندى سرزنش ٍ تنفر نَرد رنگ، يهان شاید آیو، نی ذٍق سر آن با ٍ پسندم نی نَعی نن کٌ را،

 ژانر از فیلو کٌ ندارند را ظرفیت این افراد از بسیاری کٌ اید شنیدى الاحتها .چرا تبلیغ ٍلی کرد تحهیل تَان نهی را سلیقٌ
 ٍ ترس نضهَن با يای فیلو نتعصب طرفدار دیگر بسیاری کٌ درحالی گیرند نی نَضع قَیا يو آن علیٌ بر ٍ بینند ٍحشت

 .اند دلًرى نحتَای با
 
 قابل  -دیگر شکلی بٌ ٍ – نسئلٌ سادى ی نکتٌ نيهی غذا، ٍ کتاب ٍ لباس ٍ نیَى ٍ کفش انتخاب در سینها، در فقط نٌ

 ٍ دارند نهی خَش را حیات نحتَیات بٌ راست سر نگاى افراد از بسیاری نَشتار، عنَان با نرتبط ٍ ادانٌ در .است نشايدى
 ٍ راز ٍ نعها زندگی، چیز يهٌ کٌ است بدیًی .برٍند انَر فًو سراغ بٌ رنز ٍ راز ٍ نعها از پیشفرضی با ديند نی ترجیح

 خَد کار بٌ رازآلَد ٍ شاعرانٌ فرنی یا کرد استفادى شعر ٍ رنز ٍ راز از اجری خلق فرآیند در تَان نی ننطقا ٍلی نیست شعر
 .اند کردى چنین کارگردانان از بسیاری االن تا اینکٌ کها داد
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  نعهایی سینهای ساختار
 شَد ناشی اینجا از نعها ٍ راز با شدى غنی آجار دیدن بٌ افراد زیاد اشتیاق ٍ عالقٌ شاید ، شناسی ریشٌ ٍ یابی علت نقام در
 در سادگی ٍ خَشی با کٌ شعَری ٍ فًو ٍ .شَد عرضٌ پیچیدگی ٍ رنج با کٌ است درکی ٍ فًو طرفدار قبل از ببنندى :کٌ

 سخت يرچٌ ؛ است قائل کهتری ارزش گردد، عرضٌ -نَیسندى یا -کارگردان تَسط نٌنهادگرایا کهتر ٍ شفاف تصاٍیری قالب
 از پر ٍ رسند نهی نظر بٌ فًو قابل ٍ شلَغ کٌ تصاٍیری ٍ نَشتار عبارتی، بٌ .تر ارزش با ٍ تر نًو احتهاال تر، عجیب ٍ تر

 .کنند نی جلَى تر انگیز يیجان ٍ ٍاالتر اند نقاب ٍ حجاب
 
 ٍ پرابًام راز، بٌ آغشتٌ ٍ نعهایی جهالت ٍ تصاٍیر با شدن رٍبرٍ ينگام سرگیجٌ اسانس با يهراى «نعقَل لذتی» اضافٌ، بٌ
 ٍ دارند جًان ٍ جانعٌ در پای يا سلیقٌ .بگذرند آن از راحتی بٌ نیستند نایل بسیاری کٌ ديد نی دست آدنی بٌ ایًام، پر
 ابتدایی فرضیات پایان، در کٌ آجاری ساخت در نعهَال.نیستند اٍ ذينیات ٍ صشخ بٌ تقلیل ٍ تحَیل قابل آسانی بٌ

 شدى کار صرف زیادی، دقت ٍ ظرافت ٍ زحهت کنند، نی عرضٌ غافلگیرکنندى بسیار چیزی یعنی کنند نی رد تهانا را تهاشاگر
 ٍ شَد گهرايی ٍ سرگیجٌ ببس تَاند نی دارد ٍجَد نعهایی فیلو در کٌ ابًانی .قَی تخیلی نیرٍی ی اضافٌ بٌ است
 .باشد ارزشهند ٍ سخت تَاند نی راز ٍ نعها یک بٌ دادن شکل حد در ننطق دارای ٍ رٍشن درکی کردن عرضٌ

 
 

 اسینو رازآلَد ٍ نعهایی يای فیلو بًترین
 نشانٌ از پر ستند،ى رنز ٍ راز از سرشار ٍ نعها از لبریز کنیو نی نعرفی نختصر، شکل بٌ زیر در کٌ نحدٍدی آجار يهٌ، این با
 سکانس ٍ يا صحنٌ رٍی از تَان نهی اینکٌ ننظَر .دارد ٍجَد فیلو رٍایت کردن فرنَلٌ ی نحَى در قَی تخیل ٍ اند نهاد ٍ

 بعضی ٍ اند يهراى جنایت ٍ قتل با زیر آجار از بعضی .نگرفت جدی را صحنٌ در نَجَد عناصر ٍ يا دیالَگ ٍ پرید سادگی بٌ
 .دارند خَد در «يرننَتیکی» ٍ حقَقی نعانی دیگر

 برجستٌ سینها تاریخ در آجار از بعضی جایگاى ٍ گیرند نهی قرار رتبٌ ٍ ردى یک در يهگی شدى نعرفی فیلو دى کٌ ست بدیًی
 در قَی ٍ نًو فیلو زیادی تعداد سینها، نام جَیای ٍ جَان يای کارگردان تا ناندار ٍ بزرگ کارگردان از .است دیگری از تر

 نعرفی بٌ کٌ فیلو 10 این انتخاب برای نا نعیار انا .است شدى ساختٌ ٍ تَلید سینها تاریخ طَل در بفرد ننحصر ژانر این
 ترتیب بٌ يا فیلو نعرفی است رذک بٌ الزم .باشد نی نعهایی يای فیلو ژانر گَناگَن بندی طبقٌ اساس بر ایو، پرداختٌ آن

 .نیست یکدیگر بٌ نسبت ايهیت بر دال شهارى
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 Inception (2010) نعهایی فیلو .1
 نتلقی پیچیدى نعجَن با خَاب دنیای بٌ سفر
 

 
 

 نایکل ٍ ياردی تام کنار در کاپریَ دی .است آنریکا 2010 سال نحصَل نَالن کریستَفر ساختٌ اینسپشن یا تلقین فیلو
 این بٌ اینسپشن، فیلو خالصٌ .است نیو ٍ ساعت دٍ تقریبا فیلو زنان .نیکنند بازی فیلو این در کَتیار ناریَن ٍ کین

 انگیز ٍسَسٌ پیشنًادی ازای در باید ٍ است اطالعات ای حرفٌ ارقس یک ،(کاپریَ دی بازی با) کاب دام :کٌ است صَرت
 آن رٍانشناختی دنیای ٍ خَاب دربارى تهانا اینسپشن فیلو .بکارد جرٍتهند فردی ذين در راز ٍ پررنز ای نقشٌ با را اطالعاتی

  پیش خَانندى برای اینجا در سَال این شاید .است افکندى سایٌ نَالن فیلو لحظات تک تک در راز ٍ شک ، ابًام .است
 ٍ آن بَدن رازآلَد کنار در اینسپشن فیلو رٍانشناختی يای نایٌ نکردیو؟ نعرفی اینسپشن بجای را «نهنتَ» چرا کٌ بیاید

 .ديیو قرار خَد لیست در را نَالن اجر این شد سبب کشَر، از خارج ٍ داخل در تهاشاگران زیاد استقبال نیز
 ی قصٌ کلیت اجر، ی یکبارى دیدن با کٌ نیرٍد احتهال این رٍ ازین .اند دیدى چندبار را یلوف این نخاطبین از بسیاری

 ایجاد نخاطب ذين در را بسیاری سَاالت ٍ ابًانات فیلو، این قطعا .باشید داشتٌ بازبینی بٌ نیاز ٍ نشَد فًو اینسپشن
 کاريایی این بپرسد خَد از ببیندى ٍ باشند داشتٌ فلسفی ای نایٌ تَاند نی نیکند، نطرح اینجا در نَالن کٌ سَاالتی .نیکند

 کٌ اند پیچیدى يو در کالفی یا يستند جلدی چند رٍیايا آیا است؟ شدنی ٍ علهی ٍاقعا نیديد انجام فیلو در کاپریَ دی کٌ
 ٍ کنند نی رکا اطالعات با يا شرکت تَاناست؟ قدر چٌ رٍیا کردن تصَیر در سینها نیستند؟ رنزگشایی قابل راحتی بٌ

 سارقان رٍ ازین .بیانجاند يو غلط نتیجٌ ٍ گذاری سیاست بٌ بعد ٍ شَد غلط تحلیل سبب تَاند نی غلط اطالعات
 .است جدید نفت اطالعات، کٌ اند گفتٌ .شَند نی نًو يا شرکت برای -کاپریَ دی -کاب نحل اطالعات

 
 
 

 نتلقی نعهایی فیلو
 نعهایی يای فیلو لیست اکحر در نَالن تلقین يو ٍ نهنتَ فیلو يو رازگَنٌ، ٍ نعهایی آجار نعرفی در دانیو نی چٌ اگر

 نعرفی فیلو یک کارگردان ير از ٍ شَد لحاظ کارگردان تنَع شدى سعی اینجا در اینحال با دارند، حضَر سینها نخاطبین
 .شَد نی پیشنًاد 2006 پرستیژ  ٍ 2002 خَابی بی يای فیلو ، نرژا این در کارگردان این اجار دیگر از .گردد



 Cloud Atlas (2012)   مفیل .2
 راب اطلس در نکان ٍ زنان شش تنیدگی يو در

 

 

 ٍ علهی ظايرا فیلو ژانر .نیباشد تیکَر تام يهکاری با ٍاچَفسکی خَايران ساختٌ ٍ ۲۰۱۲ سال نحصَل چالش پر اجر این
 نَع در را نکتٌ این .است انتًا بی يزارتَی یک با يهراى ٍ نعهایی ، آلَد راز فیلو رٍایت باطنا ٍلی است حهاسی ٍ تخیلی
 سهت بٌ گذشتٌ از زنان حرکت بازیگران، تعدد .شد نتَجٌ راحتی بٌ تَان نی فیلهنانٌ تنظیو ٍ ابر اطلس فیلو رٍایت
 نی فیلو، زنان ندت .است تیکَر ٍ يا ٍاچَفسکی اجر پیچیدگی از یبخش نختلف کشَريای عبَر با ٍ زنان آخر ٍ آیندى
 نعهایی فیلو .دارد فلسفٌ ٍ تاریخ نضهَن با قدرتهندی يای دیالَگ فیلو .ساعت سٌ تقریبا :باشد کنندى خستٌ تَاند

 .است نیچل دیَید کتاب از  اقتباسی ابر، اطلس
 

 نی نجات را فردی جان ،۱۶۴۴سال در ٍکیل یک :کٌ است کلش این بٌ ابر اطلس ی تنیدى دريو داستان شش ی خالصٌ
 باید ٍ نیشَد کاريایش ٍ دانشهند یک ی شیفتٌ پیانیست یک ۱۴۳۶ سال در …شَد نی رٍبرٍ عجیبی تبعات با ٍ ديد
 دادن دست از قیهت بٌ را حقایقی است نایل خبرنگار زن یک ۱۴۵۳ سال …است خطرناک چَن کند پنًان را نَضَع این

 ۲۱۴۴ سال .نیکند نبارزى نرگ با کٌ کند نی رٍایت را پیری ناشر زندگی ، فیلو حال زنان یعنی ۲.۱۲سال .کند برنال جانش
 انقالبی حرکات بخش الًام دختر یک ٍ کنند تحهل تَانند نهی را زندگی شرایط کٌ ای تازى نسل تَسط است انقالب داستان
 طریقت ٍ دین يا انسان ٍ شدى ٍیران زنین نیگذرد؛ آخرالزنانی فضای ٍ نحیط یک در نیز ششو داستان ٍ .نیشَد

 .اند رفتٌ ندرن پست از فراتر بٌ دیگر بعضی سنتی ٍ سادى بعضی اند گرفتٌ پیش در نتفاٍتی
 

 تام يا آن ترین شدى شناختٌ کٌ برد نام تَان نی زیادی آشنای نام بازیگران ٍ بزرگ کست از ابر اطلس فیلو ساخت در
 ترجهٌ يو فارسی بٌ نیچل دیَید از ابر اطلس رنان کٌ است گفتنی .است يالیٍَد سینهای داشتنی دٍست بازیگر ينکس

 ٍ سنجید نیچل رنان نحتَای با را فیلو درٍنهایٌ تَان نی ننطقا يهچنین، .است عالقهندان دسترس در ٍ است شدى
 بٌ خالقیت خَدشان از ساخت نسیر در چقدر ٍ بَدى ٍفادار نیچل اجر بٌ انکارگردان چقدر کٌ ننظَر این بٌ .کرد نقایسٌ

 .شَد خَاندى فیلو تهاشای بدٍن ٍ تنًایی بٌ کٌ دارد را این ارزش نیچل نعرٍف رنان يرحال در .اند دادى خرج



 Shutter Island (2010) فیلو .3
 رشات جزیرى در دیَانگی عین در بًنجاری

 

 فیلو .باشد نی جًان؛ سینهای آشنای نام اسکَرسیزی نارتین کارگردانی بٌ آنریکا 2010 سال نحصَل شاتر جزیرى فیلو
Shutter Island درکنار است کاپریَ دی لئَناردٍ فیلو، شدى شناختٌ بازیگر .است لًان دنیس از رنان یک از اقتباسی 

 دٍ تقریبا فیلو زنان .اند پرداختٌ نقش ایفای بٌ شاتر جزیرى در کینگزلی بن ٍ نَرتیهر انیلی ٍ رٍفالَ نارکَ چَن کسانی
 باید ٍ دارد رٍانی ٍ رٍحی نشکالت ظايرا دنیلز تدی : (نرٍد لَ کٌ شکلی بٌ) داستان خالصٌ .است دقیقٌ بیست ٍ ساعت

 .بیابد شدى، ناپدید جزیرى در اخیرا کٌ را سَالندٍ بنام فردی تا یافتٌ ریتنانَ ٍی .برٍند ای جزیرى بٌ خَد دستیار يهراى بٌ
 اسکَرسیزی نارتین فیلو سًهگین رازآلَد فضای .نیديد رخ اٍ برای غریبی ٍ عجیب اتفاقات نیشَد جزیرى ٍارد ٍقتی تدی

 سراپا نعایی فیلو یک بٌ را رشاث نیکشاند، چالش بٌ (فیلو پایانی سَم یک در ٍیژى بٌ) فیلو طی در را نخاطب ذين کٌ
 .نیکند تبدیل

 
 بپرسید خَد از را پرسش این دارد احتهال يهچنین .دارد نیز رٍانشناختی يای نایٌ نعهایی، ٍ رازگَنٌ بُعد کنار در اجر این
 چٌ یقادق عقل ٍ دیَانگی نعیار باشند؟ داشتٌ نظارت ٍ کنترل خَد زندانیان رٍی بر يستند نجاز جد چٌ تا يا دٍلت کٌ

 در ٍقتی نیست بیهاری نَعی بًنجاری آیا کنند؟ نی ترٍیج ٍ تعیین را -يا- نعیار آن نیتی چٌ با ٍ کسانی چٌ ٍ است شکلی
 نتخصصان ناحیٌ از بًنجاری تعریف تخیل؟ در ٍ نانعلَم فردای بٌ کنید خَش دل بخَايند شها از کنندى انید نا شرایط
 در برسد نظر بٌ تر تحهل قابل کٌ نیت این بٌ کند بزک را نردنان زیست سخت ٍ نیعی شرایط تَاند نی اجتهاعی ٍ رٍانی
 .دارند انسان نام بٌ نَجَدی از تصَر فَق تَقع ٍ نیست تحهل قابل ٍاقعا کٌ حالی

 
 کنید؟ نی رفتار چگَنٌ باشند کردى احاطٌ را شها يا انسان از جهعی ٍ باشید شاتر ی جزیرى شبیٌ جایی در اگر ٍصف این با

 در کاپریَ دی زندگی سازید؟ نی خَد دلخَاى شکل بٌ را نَقعیت شها یا ديد نی شکل شها رفتار بٌ نحیط ٍ نَقعیت
 با نگر کرد جدا ازيو را آن تَان نهی ٍ کند نی پیدا ربط يهیشٌ کاری زندگی بٌ شخصی زندگی گَید نی نا بٌ شاتر جزیرى

 .ينَز نگذشتٌ چیزی انگار تَگَیی ٍ گردد برنی تر نتفاٍت ٍ جدیدتر يای چًرى در ٍ بار ير گذشتٌ زنی ٍ .جعلی انتزاعی



 The Big Sleep (1946) فیلو .4
 یابد خَاب در پنًان يای راز کشف

 

 

 باال نَرد سٌ در کٌ آنچٌ نسبت بٌ ياکس ياٍارد ابدی خَاب فیلو  ٍاقع در .است کالسیک فیلو یک نا چًارم انتخاب
 ، بازیگران .ندارد آنًا از کهی دست رٍایت پیچیدگی ٍ نفًَم ٍ نعنی نظر از ٍلی رسد نی نظر بٌ تر قدیهی شد، نعرفی

 نارتین ٍ شاتر جریزى ٍ نَالن ٍ کاپریَ دی نحل انرٍز جَان ی¬خَانندى برای شاید ابدی خَاب فیلو نام ٍ کارگردان
 سال نحصَل ابدی، خَاب اجر .است داشتٌ ٍاالیی جایگاى خَد زنان در ٍلی نباشد آشنا يا ٍاچَفسکی ٍ اسکَرسیزی

 خَاب فیلو در نالَن دٍرتی ٍ باکال لَرن کنار در گارتبَ يانفری یعنی يالیٍَد سینهای دٍر يای رٍز ی ستارى .است 1946
 .باشد نی ابدی خَاب نام با  رنان یک از اقتباسی کٌ است ساعت دٍ تقریبا فیلو زنان .کنند نی بازی ياکس ابدی

 
 ژنرال، یک :است شکل بدین فشردى، شکل بٌ ٍلی رسد نی نظر بٌ پیچیدى کهی ياکس، ياٍارد ابدی خَاب فیلو رٍایت

 نالی ژنرال، خانَدادى نسئلٌ ظايرا .کند نی دعَت خانٌ بٌ دخترش، نالی نشکالت کردن فصل ٍ حل برای را رآگايیکا
 اتفاقی شکل بٌ ژنرال دختر با کارآگاى ادانٌ، در .است شدى پنًان کارآگاى از کٌ است نیان در يو دیگری چیزيای ٍلی است
 فرد دنبال حقیقتا پدر .کند نی شک کند، پیگیری باید ٍ کردى تعریف یشبرا ژانرل کٌ ای نسئلٌ کلیت بٌ ٍ شَد نی آشنا

 …ٍلی رٍد نی ژنرال (ساختگی) نالی نشکل کردن حل دنبال کارآگاى ترتیب، بدین .است گهشدى جدیدا کٌ است آشنایی

 

 

 

 

 

 

 



 
 The Fountain (2006) فیلو .5

 ىچشو در زندگی درخت بٌ رسیدن

 

 

 این اصلی بازیگران از ٍایس ریچل ٍ جکهن يیَ .باشد نی آرٍنَفسکی دارن کارگردانی بٌ 2006 سال نحصَل چشهٌ فیلو
 آن از چشهٌ فیلو ٍاقع در .است نیو ٍ ساعت یک تقریبا  نبًو ٍ سنگین فیلو این تهاشای زنان .يستند آرٍنَفسکی اجر

 در فلسفی ٍ پیچیدى يای الیٌ .شد آن نتَجٌ تهانا تَان نین گذاشتن ٍقت نیو ٍ ساعت یک با کٌ ست يایی فیلو دستٌ
 است نشخص .ديد نی نشان را خَد آرٍنَفسکی اجر این جای جای در (زندگی درخت) کاباال عرفان تفکرات کنار

 نراحل ٍ نگارش تحقیقَ سال چند از پس ٍ است کردى نطالعٌ يا ندت سینهایی دقیقٌ 90 این ساخت برای آرٍنَفسکی
 ٍ يا رٍایت برخَرد از ٍ دارد تاریخی شکلی اجر، این در نعها ٍ فلسفٌ  .است پرداختٌ فیلو این ساخت بٌ ، ٍلیدت پیش

 .گیرد نی شکل نَازی يای داستان
 

 دانٌ نخی شَد، نی نرتبط يو بٌ جايایی در ٍ شد نی رٍایت نختلف يای زنان در داستان چندین کٌ ابر اطلس فیلو نحل
 ٍ پنًان تهاشاگر بر اجر ابتدای در کٌ گشاید نی رازی از پردى يهین ٍ کند نی ٍصل بًو چشهٌ یلوف در را داستان يای

 عزیزان از یکی داشتن نگٌ زندى جًت است دارٍیی کشف دنبال بٌ کٌ دانشهندی :شانل چشهٌ داستان سٌ .بَد نانعلَم
 ٍ نام بی نحیطی در کٌ کاراکتری استاند ٍ …دارد نام «حیات» کٌ ست درختی پی در کٌ جنگجَ فردی داستان …خَد

 – نعهایی يای فیلو آرنَفسکی از .گردد نی دیگران با نعنادار ارتباطی برای رايی دنبال ٍ است حیرت ٍ حرکت در نشان
 .شَد نی پیشنًاد نیز 2017 !نادر ٍ 2010 سیاى قَی نفًَنی

 
 دبخَانی کاتشَ در را آرٍنَفسکی دارن ساختٌ !نادر فیلو تحلیل ٍ نقد اختصاصی نقالٌ

https://cutsho.com/mother/


 Mystic River (2003) فیلو  .6
  نرنَز رٍدخانٌ در قدیهی زخو یک از رٍانی تاثیرات

 

 

 فیلو بلکٌ، فیلو این فقط نٌ .باشد نی داشتنی دٍست ایستٍَد کلینت ساختٌ  2003 سال نحصَل نرنَز رٍدخانٌ فیلو
 گانٌ سٌ) ناندگارند ٍ تهاشایی است بَدى کارگردانش لئَنٌ سرجیَ ٍ کردى بازیگری آنًا در ایستٍَد کلینت کٌ یٍسترن يای

 ينر ٍ است ينر صاحب فرد دادى نشان بخَبی بازیگر، نقام در يو ٍ کارگردان نقام در يو ایستٍَد، کلینت انصافا (.دالر ی
 زنان ندت .يستند اٍ نرنَز رٍدخانٌ فیلو اصلی بازیگران از رابینز تیو ٍ نبیک کَین ٍ پن شام .شناسد نهی نرگ ٍ پیری اٍ،

 رٍانکاٍانٌ نعانی از سرشار آجارش اکحر خالف بر ایستٍَد فیلو این .باشد نی دقیقٌ بیست ٍ ساعت دٍ تقریبا فیلو این
  ، نعهایی انر  ٍ راز یک طرح با آن کنار در ٍ کند نی نفَذ انسانی رٍابط يای الیٌ ترین عهیق بٌ نرنَز رٍدخانٌ .است

 .نیبرد جلَ فیلو نخاطب برای زیبایی بٌ را رٍایت
 

 شدى بزرگ نانناسب نحیطی در کَدکی زنان در ٍ گذشتٌ در کٌ است شخصیتی سٌ درباب نرنَز، رٍدخانٌ ی قصٌ درٍنهایٌ
 نتَجٌ ٍ آید نی بزرگسالی بٌ آرانی بٌ گذشتٌ، زنان از فیلو .گیرند نی قرار حهلٌ نَرد ناشناختٌ افرادی تَسط ٍ اند

 نتفاٍتی سرنَشت حال، زنان در کدام ير کٌ قدیهی دٍستان …شَد نی نذکَر بازیگر سٌ زندگی در جبات با يهراى تغییراتی
 …ٍ شدى پلیس دیگری ٍ کند نی کار يایپرنارکت در یکی اند کردى پیدا

 
 نی -آیندى بذر ٍ پل عنَان بٌ – حال زنان در اٍ زندگی بر فرد یک گذشتٌ زنان اتفاقات تاجیر نتَجٌ تهاشاگر فیلو این در

 نی حافظٌ در نا با آن رٍانی اجر ٍ دارد خَد -در ٍ -بر نکان ٍ زنان از انضایی رٍیدادی ير کٌ فًهیو نی راحتی بٌ .شَد
 نی چگَنٌ پلیس یک .ناندن قَی برای عانلی نٌ ننددا نی ضعف ی نشانٌ يا خیلی ٍ است نایابی کاالی فرانَشی .ناند
 ؟دارد نگٌ یکپارچٌ را رٍانش ٍ کند فرانَش راحتی بٌ ٍ نگیرد انتقام تَاند



 Prisoners (2013) فیلو  .7
 نزندانیا ی نعها  در انتقام ٍ دختر ، پدر نام بٌ
 

 

 جیلنًال جیک ٍ جکهن يیَ چَن قدری بازیگران .است ٍیلنٍَ (دنی)دنیس کارگردانی بٌ ۲۰۱۳ سال نحصَل زندانیان فیلو
 آدم نعهای یک حل از گیر نفس رٍایتی فیلو .باشد نی نیو ٍ ساعت دٍ حدٍدا فیلو زنان .دارند حضَر ٍیلنٍَ فیلو این در

 ٍ نٍَ ٍیلٌ اجر در ٍلی ایو بَدى آن شايد جًان جنایی ٍ نعهایی يای فیلو در کرات بٌ شاید کٌ ای سَژى .باشد نی ربایی
 نسائل بٌ ، جذاب رازيای ٍ رنز طرج ٍ پیچیدگی عین در ٍ نیبرد فراتر نرسَم يای کلیشٌ از را پا فیلو زندانیان،

 جیک ٍ جکهن يیَ باالی سطح يای بازی از بحق .پردازد نی ژانر نای در درام گیری شکل ايهیت ٍ خانَادى ، رٍانشناختی
 .است بَدى کاراکتر دٍ این دٍش بر فیلو نَفقیت از اعظهی بخش کٌ کرد پَشی چشو تَان نهی نیز فیلو این جیلنًال

 
 این با ٍادىخان پدر نَاجٌ ٍ انتقام نحَی ٍ کَدک دختر شدن گو سازد نی نعها ٍ چرخد نی آن دٍر فیلو کٌ نرکزی دال

 نحَی در نذيب جایگاى يهین ٍ دارد نذيبی ای رٍحیٌ جکهن، يیَ فیلو، اصلی شخصیت اینکٌ نًو نکتٌ …است بحران
 نی خَد درگیر را بینندى ٍ است کردى انگیز يیجان را زندانیان فیلو رٍایت فرزند شدن گو بٌ نسبت اش ٍاکنش ٍ قضاٍت

 کند نگران شدت بٌ را نادر ٍ پدر ٍ باشد آٍر دلًرى ٍ آٍر تعلیق باید آید نی پیش گهشدى کَدکان برای سرنَشتی چٌ …کند
 کارگردان این از کند؟ نی ایجاد پاسخ انتظار ٍ شَد نی نًو ربَدى، را کَدک دٍ آن چگَنٌ ٍ کی :پرسش این بٌ پاسخ ٍ

 .شَد نی پیشنًاد 2013 دشهن ٍ 2016 ٍرٍد فلسفی – نعهایی يای فیلو
 

 دبخَانی کاتشَ در را نٍَ ٍیلٌ دنیس ساختٌ دشهن فیلو تحلیل ٍ نقد اختصاصی نقالٌ

https://cutsho.com/enemy/


 Rashomon (1950) فیلو .8
 نراشَنَ نحکهٌ در حقیقت یا درٍغ نعهای

  

 

 تاریخ در فیلو -شرق یا -ژاپن سینهای بر عالٍى .باشد نی سینها فقید ٍ بزرگ کَرٍساٍا آکیرا راشَنَن، فیلو کارگردان
 قلهداد کَرٍساٍا آجار نًهترین از یکی جزٍ باشد، نی 1950 نحصَل کٌ راشَنَن فیلو .دارد ٍاالیی جایگاى جًان سینهای

 فیلو اکحر نحل .است «آکَتاگاٍا» از اجری رٍی از اقتباسی فیلو .است نیو ٍ ساعت یک تقریبا فیلو زنان ندت . شَد نی
 فیلهبرداری زنینٌ در راشَنَن فیلو سینهایی يای تکنیک .باشد نی اٍ فیلو اصلی بازیگران از نیفَنٌ تَشیرٍ کَرٍساٍا، يای

 .است شدى کار درست ٍ اصَلی بسیار زنان آن در يو آن ، صحنٌ طراحی ٍ بندی قاب ،
 

 این در کٌ ابًانی ٍ راز ٍ نعها .دارد ای ٍیژى ی رتبٌ کَرٍساٍا، آجار بقیٌ نیان در فیلو، ی ایدى ٍزن ٍ عهق نظر از راشَنَن
 فیلو .بیند نی تصَیر قالب در را حادجٌ آن از شايدان رٍایت فیلو طی در نخاطب ٍ گذرد نی قتل یک حَل دارد ٍجَد اجر

- شرق سینهای تفاٍت تَان نی اجر، این کهک بٌ کٌ چرا لیست این در نعرفی برای ستخَبی ٍ بجا نهَنٌ راشَنَن نعهایی
  .شد نتَجٌ زیادی حدی تا را، غرب سینهای با -قصٌ پیچیدگی ٍ نعها ٍ ابًام ٍ راز نَضَع در
 
 
 
 
 

 



 Donnie Darko (2001) فیلو  .9
 تٍاقعی ٍ خیال دنیای در غرق ٍ دارکَ دانی

 

 

 دٍ تقریبا فیلو زنان .باشد نی لیک ریچارد ، کارگردانی ٍ نَیسندگی بٌ آنریکا 2001 نحصَل دارکَ دانی سینهایی فیلو
 علو، زیادی حد تا ٍ تخیل کهک بٌ کٌ يایی گرى .برد نی جلَ را دارکَ دانی فیلهنانٌ نعها ٍ تخیل از نعجَنی .است ساعت
 در دانی :کٌ است شکل این بٌ داستان خالصٌ .کند نی خَد درگیر فیلو پایان از بعد حتی را نخاطب ذين شدى، ایجاد
 پایان بٌ جًان دیگر ناى یک تقریبا گَید نی اٍ بٌ کٌ شَد نی آشنا خرگَش ٍ انسان شبیٌ نَجَدی با ٍ رٍد یم راى خَاب

 …شَد نی دٍٍال جیهز ٍ دانی زندگی در جالبی اتفاقات باعخ يهین ٍ رسد نی

 
 دانی فیلو يهچنین .شَید نی غرق دارکَ دانی گَنٌ خَاب ٍ عجیب فضای در خَبی بٌ شَید يهراى فیلو با ابتدا از اگر

 را فیلو با يهراى نخاطب ٍ نیشَد يهراى زنانی لَپ ٍ داستانی تطابق یک با انتًا در کٌ ست يایی فیلو دستٌ آن از دارکَ
 .اٍرد نی ٍجد بٌ

 
 نکند ٍ شَد نی دیر دارد شَیو نی باخبر ٍقتی اینکٌ ٍ است فَریت ٍ اضطرار جنس از است اجر این در کٌ رازی یا نعها
 .برٍیو تازى ناجرايای استقبال بٌ ٍ کنیو اعهال خَد زندگی در بنیادین تغییراتی درجا کنیو نی تالش ایو نکردى ندگیز خَب

 نرز .است بَدى تحهل غیرقابل ٍ قبَل غیرقابل نان برای تاکنَن کٌ بزنیو کاری بٌ دست کٌ شَد نی سبب زنانی اضطرار
 بٌ شاید انتًا در طرفی از .رسد نی نظر بٌ چنین یا است چنین ٍاقعا یا شَد نی شکستٌ اضطرار در شر ٍ خیر ٍ جَاب ٍ گناى
 ٍ پدیدى ير برای نهیتَانیو آسانی بٌ کٌ يستیو کَچک قدر آن يستی جًان نقابل در يا انسان نا کٌ برسیو نقطٌ این

 .کنیو پیدا علتی یا تَضیح اتفاقی



 Rear Window (1954) فیلو .10
 یدیگر دریچٌ از کردن قضاٍت

 

 

 حرف تعلیق ٍ نعها از نیست انصاف .باشد نی لیست این در نا پیشنًاد آخرین ٍ ديهین عقبی پنجرى یا پشتی پنجرى فیلو
 آلفرد کارگردانی بٌ است ۱۴۵۴ سال نحصَل پشتی پنجرى .نیاریو زبان بٌ سبک این جاٍیدان استاد از اسهی ٍلی بزنیو

 پنجاى ٍ ساعت یک حدٍدا فیلو زنان .يستند يیچکاک فیلو این بازیگران از کلی گریس ٍ استَارت جیهز .ستا يیچکاک
 یا رٍانی نحل کردیو نی نعرفی عقبی پنجرى بجای را يیچکاک از دیگری آجار کٌ بَد تر درست ٍ بًتر شاید .باشد نی دقیقٌ

 تاجیر عقبی، پنجرى ی قصٌ رٍایت در صدا نیکس اینکٌ ٍ دترن شدى شناختٌ اجر دٍ این دانیو نی يرحال بٌ .سرگیجٌ
 ٍ نعهایی نضهَنی کٌ را يیچکاک آجار از دیگر یکی دادیو ترجیح اینجا در ، نَسیقی فرم بحخ بخاطر .دارد قدرتهندی

 .نهاییو نعرفی دارد، يو رازآلَد
 

 .شد کشیدى تصَیر بٌ يیچکاک فرم ٍ کنیکت حالت بًترین در کٌ بَد جالب ٍ خالقانٌ بسیار خَد زنان در فیلو داستان
 کند استراحت ندتی خانٌ در است نجبَر ٍ نیشَد حادجٌ دچار جفری بنام عکاسی کٌ است صَرت این بٌ داستان خالصٌ

 را اٍ کٌ شَد نی اتفاقاتی ی نتَجٌ بعد ٍ نیگیرد نظر زیر را خَد يهسایگان رفتار خانٌ در عکاس .بازیابد را اش سالنتی تا
 آیا :کٌ است این بیاید پیش تهاشاگر برای احتهاال کٌ سَالی پایان، در .کند نی انگیز يیجان ٍ نعهایی ی چالٌ یک دٍار

 خَايد نی شان دل ٍ دارند فضَل شخصیتی تهاشاگر، حتی ٍ سینهاگر ٍ دٍربین آیا است؟ «چران چشو» سینها، دٍربین
 ٍ لذت» خَايیو؟ نی چی برای را دیگری ٍ يهسایٌ از -تصَیر یا -ار اطالعات این بزنند؟ نَک ٍ بکشند سرک چیز يهٌ بٌ

 ؟«دیگری» نگاى ی دریچٌ از خَدنان کردن قضاٍت یا کنجکاٍی ٍ سرگرنی یا «نیل ارضای
 



 رآخ کالم ٍ بندی جهع
 ی نحلٌ ، نالًالند ی جادى ، دشهن ، زٍدیاک ، يهیشگی نظنَنین يهچَن آجار از بعضی نذکَر لیست در است رٍشن
 ننطقا ٍ اند نشدى نعرفی غیرى ٍ ر،خلسٌ قطا در یدختر ، نردعَضی نعها، ، بخَابو آنکٌ از پیش ، نالت شايین ، يا چینی

 نعرفی يای فیلو ارزش ٍ ايهیت بٌ تَجٌ ضهن .کرد نَرد دى بیشتر را نَارد تعداد ٍ گیرند قرار نا لیست در تَانست نی
 ارآث يو تعدادی – «کاتشَ» سایت در ننتشرشدى يای تحلیل ٍ نقد سایر کنار در ٍ – نقالٌ این در کردیو تالش نشدى،

 بٌ بیشتری خَانندگان تا شَند نحرکی ٍ ای بًانٌ :کٌ انید این بٌ کنیو گزینش ٍ نعرفی ، را نعها ٍ راز تو با سینهایی،
 .ببرند لذت ٍ بگیرند یاد آن از بیایند، سینها سهت

 
 کٌ دارند را قدرت نای رازآلَد ٍ نعهایی آجار .کنند جرٍتهند سینها، ندیَم یاری بٌ ٍ نرٍر بٌ را خَد بینی جًان :تر نًو

 دارند خَد در را نیرٍ این نیز ٍ کنند، نَاجٌ عهیق تردید ٍ جدی پرسش با را، زدى کپک فکريای طرز ٍ زدى یخ يای ذينیت
 .بیاندازند دست ٍ بگیرند شَخی بٌ را نان پنداری خَدنَلف ٍ فکری غرٍر از بخشی کٌ

 
 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند
 نیهیشنساخت نَشن گرافیک ٍ ا

 ... ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ
 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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