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 :ديیو نی قرار بررسی نىرد Army of Shadows فیلو در که نىاردی
 

 نلَین پیر ژان اجر صاحب دربارى کَتاى گفتاری 
 يا سایٌ ارتش فیلو عنَان در نًفتٌ نَارد بررسی 
 فیلو يای سکانس رٍایت ٍ داستان خالصٌ بر نرٍری 
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 فیلو نخاطب برای گاربیر نقاٍنت گرٍى يای درس 

  
 

 
 



 ژان پیر نلىیل صاحب اجر
 نفس از» فیلو در نَیسندى، نقش در بازیگری .است نلَیل پیر ژان فکر عظهت بديکار سینها، تاریخ در نَ نَج جریان از زیادی بخش
 در نلَیل کٌ دانیو نی .جًان نقاط بقیٌ در آن رٍاج ٍ نَ نَج جریان گیری شکل در بخش الًام ٍ نًو اجری ؛«گدار لَک ژان» اجر «افتادى
 رنج ٍ جنایت یرپردازیتصَ نیز ٍ جنگ ٍ نقاٍنت سینهای نهایش جًت از ٍی برای قَتی نقطٌ يهین ٍ داشتٌ حضَر دٍم جًانی جنگ

 صَرت بٌ کدام ير کٌ دارند ارزشهند آجار خَد ی کارنانٌ در نلَیل پیر ژان .است بَدى بشر زندگی بحرانی يای ٍضعیت در «سکَت» ٍ
 نفس قهارباز، باب سانَرایی، کالى، سرخ، دایرى يا، سایٌ ارتش :جهلٌ از .يستند فرنیک ٍ تکنیکال ٍ نحتَایی نقد ی شایستٌ جداگانٌ

 .ٍحشتناک کَدکان ٍ دٍبارى
 سراغ بٌ سپس گَییو نی آن عنَان از کهی ابتدا .باشد نی نلَین يای سایٌ ارتش اجر رٍی سخن، تهرکز نحدٍدیت، علت بٌ اینجا در

 .دارند نا برای را سینهایی ارث یک حکو کٌ نًهی يای سکانس تحلیل نیز ٍ يا سایٌ ارتش داستان
 

 

 Army of Shadows نقد و تحلیل

 دربارى عنىان فیلو ارتش سایه يا
 

 برابر در نقاٍنت قصد کٌ نردنانی کٌ بگَید خَاستٌ نلَیل پیر ژان آیا .آید نی نظر بٌ نهایی بزرگ ٍ اغراق نَعی فیلو برای ارتش، عنَان
 اگر دارند؟ را ارتش یک شجاعت اند؟ بَدى ارتش یک ی اندازى بٌ خَد یا کردند نی عهل ننسجو ارتش یک حد در داشتن، را يا نازی
 ٍ بکشد چالش بٌ .کند تًدید را -يا نازی -دشهن ٍ بیاید نَر بٌ سایٌ از کٌ است الزم برٍز ٍ ظًَر برای قَی لشکر سایٌ؟ در چرا پس آری

 ايهیت از چیزی سخن این البتٌ نبَدند ارتش یک حد در گَید نی فیلو اصلی بازیگران نًایی سرنَشت .بديد نترس ٍ قاطع پیانی
 تیتراژ در کٌ سربازانی رژى ٍ پنجٌ قَی حریف با .است شرایط ضرٍرت ٍ اجبار بلکٌ انتخاب، یک نٌ ىسای در جنگیدن .کند نهی کو کارشان

 .دارد تاریخی تحقیر ٍ تیرباران حکو چَن کرد شَخی نباید بینیو، نی يو يا سایٌ ارتش
 

 يا سایٌ ارتش فیلو کارگردان نلَین اٍاقع یا است چنین ظايرا یا .استراتژی یک تحقق برای است تاکتیک یک بَدن سایٌ در رٍ، این از
 خَد دشهن از تر بزرگ ٍ تر قَی را خَد پیهانان يو ٍ نتحد يهیشٌ آدنی کٌ است رٍشن البتٌ .بگَید را يهین فیلو عنَان با داشتٌ قصد



 در نٌ فقط قدرت .ددار خَد در يو قدرت نهایش نَعی ٍ شَد نی سربازان بٌ قلب قَت سبب حدی تا کار این .کند نی ارزیابی ٍ تصَر
 يهیشٌ ٍ دارد زیاد ٍ کو فقط دارد، ٍجَد يهیشٌ قدرت برابر در نقاٍنت اینکٌ خالصٌ .دارد بازتاب ٍ نهَد يو کلهات سطح در عهل،

 تاریخ از شدى تحریف يای رٍایت قدرت برابر در است نقاٍنتی حکو در خَد يا، سایٌ ارتش فیلو .گیرد نهی خَد بٌ ارتش یک صَرت
 .است زیستٌ را جنگ کٌ سینهاگری رٍایت بٌ ٍ تنل یک
 

 

 بررسی و نقد فیلو ارتش سایه يا

 خالصه داستان فیلو
 در ٍ است کردى اشغال را فرانسٌ نازی، آلهان چیست؟ باب در نلَیل پیر ژان اجر يا سایٌ ارتش فیلو داستان خالصٌ، طَر بٌ ٍ يهٌ این با

 بٌ يا نازی ٍ است حاکو کشَر در شدت بٌ نظارت ٍ کنترل ٍ سرکَب ٍ خفقان فضای .است فرانسٌ نردنان بر تحقیرآنیز سرٍری حال
 ٍ نخالف صدای .کرد اعتهاد کسی بٌ تَان نهی ٍ يستند جا يهٌ يا خبرچین .فرستند نی اجباری کار اردٍگاى بٌ را آدم خَردن آب راحتی
 .رسد نی نظر بٌ نشکَک کٌ برخاستٌ، -کرد نی يهدستی يا نازی با کٌ ٍیشی دٍلت حاکو«-پتن» علیٌ بر «دٍگل ژنرال» طرف از نردنی

 تنًا گاربیر .است نًاری طراح .دارد عًدى بر را نقاٍنت نیرٍيای ريبری برق، نًندس ،(گاربیٌ)گاربیر فیلیپ احَالی، ٍ اٍضاع چنین در
 .کنند نی کار يا نازی علیٌ بر -ٍنتَرا لینَ -اٍ با زیرک، ٍ بايَش افرادی ٍ نیست

 
 ارزش بٌ آنًا .کنند نی عهل شبح يهچَن بیشتر ٍ زنند نی حرف کو خیلی کٌ اند ٍیتى بی ظايرا ٍ خانَش نیرٍيای گاربیر، يای نیرٍ

 بٌ رسیدن راى در حاضرند ٍ دارند سخت ٍ سفت اعتقادی دارد نام خَد، نردنان حاکهیت بٌ ٍ خَد ٍطن در برابری ٍ برادری کٌ آرنانی ٍ
 آنان .اند آنادى قبل از ٍ دارند نقشٌ فرار برای يهیشٌ چَن است ختیس کار آنان کردن زندانی .بگذرند شخصی ننافع از خَد، بزرگ آرنان
 از غیرجنگی شرایط با جنگ قَانین ٍ يستند -دٍم جًانی – جنگ در دانند نی ٍ دارند تاریخی خَدآگايی خَد، راى ٍ ٍظیفٌ بٌ نسبت
 .دارد فرق اساس

 



 

 Army of Shadows   م بررسی داستان فیل
 در ارتش یک قانت در نَر، در چٌ ٍ سایٌ در چٌ ٍ کنند نی نحکَم شدیدا را جنگ از سازی رنانتیک ٍ خیانت ٍ انگاری سًل رٍ، این از

 دارد خال شَیو نی نتَجٌ ٍ نیست نقص بی ديد نی نشان Army of Shadows فیلو کٌ ایهانی دارند؛ ایهان خَد بٌ ٍ اند نبارزى حال
 از فرانسَا ژان ٍ (سینیَرى سیهَن) ناتیلد ٍ جاردی لَک .کند نی يو چنین ٍ کند خطا است نهکن کٌ است دٍپا ی سَژى بٌ نتکی چَن

 نلت یک ی ىقص .است تراژدی يا، سایٌ ارتش فیلو تاریخی رٍایت شکل کٌ شدیو نتَجٌ االن تا احتهاال .يستند اٍ نزدیک دٍستان
 ٍاقعا کٌ جای تا ٍ انکانات کهترین با بایستد شر جلَی دارند قصد ٍ پذیرند نهی حقارت ٍ ذلت کٌ يای انسان ٍ است بند در ٍ غهگین

 .تَانند نی
 

 

https://www.imdb.com/title/tt0064040/


 يا سایه ارتش فیلو يای سکانس تحلیل
Army of Shadows 

 دیگری رنگ بٌ کتی نًایتا ٍ کند نی اصالح را گاربیر نَيای -نتحد -آرایشگر کٌ سکانسی در :سایٌ ٍ سکَت در درست عهل ٍ کار ی دربارى
 کٌ آنانی ٍ دانند نی نساٍی شدن دیدى با را ٍجَد گَیا .يهگان دید جلَی ٍ باشند اخبار سرتیتر حتها نشتاقند بسیاری .ددى نی اٍ بٌ
 کند نی نقاٍنتی سکَت – با ٍ – در کٌ آرایشگری یعنی .اند نردى ٍ ندارند خارجی ٍجَد نظرشان در اساسا کنند نی کار سایٌ ٍ سکَت در
 شَد نهی تعبیر داشتن ٍجَد ٍ کار نَارد این تهانا .کند نهی يو خبرچینی ٍ ديد نهی لَ را فرد ديد، نی مانجا کت یک حد در کاری ٍ

 رسانٌ در ٍ نیرند نی ٍ گذارند نی اجر ٍ کند نی کار بسیاری .اجرگذاری ٍ دارد ٍجَد از نشان فعالیتی، شدن ای رسانٌ ٍ دٍربین جلَی بلکٌ
 .کنند نی کشف را آنان انآیندگ بعديا .شَند نهی ظاير يو يا
 

 ٍ اند شًرت صف در عظیهی خیل دانید نی احتهاال ٍ است ضعف ی نشانٌ شنَیو نی ٍ پیداست کٌ چنان ٍ نرگ یعنی گهنانی انرٍزى
 در تجهاع این با کنی نی چٌ را فردا شدی، نشًَر انرٍز .شَد نی بیشتر ٍ بیشتر ندام زیستن، سایٌ در نٌ ٍ رفتن نَر جلَی برای اشتًا،
 ٍ دارند دٍست را نهایش ٍ گرفتن ژست ٍ جلَى ظايرا خالیق ٍ نیست آدنی ير نخصَص سایٌ، ٍ سکَت در کردن کار نَبت؟ در ٍ صف

 .بگذرند آن از يرقیهتی بٌ نیستند حاضر
 

 

 نقد درون نایه ارتش سایه يا
Army of Shadows 

 تاریخ .است داشتٌ دٍم جًانی جنگ زنان در فرانسٌ تاریخ بٌ نگايی ٍ شدى ساختٌ کسل جَزف از رنانی رٍی از نلَیل اجر کٌ دانیو نی
 ٍ فرانسٌ در -يا نازی اعهال چگَنگی از کانلی ٍ دقیق اطالع ينَز ٍ رسد نی نظر بٌ شدى تحریف يست کٌ اسنادی ٍجَد با دٍران آن
 بٌ ينری دینی ادای نلَیل يای سایٌ ارتش اینکٌ ننظَر .نداریو دست در را جًانی جنگی در کنندگان شرکت سایر ٍ -ارٍپا نقاط یرسا

 این احتهاال (Grover Furr) فَر گراٍر یعنی نعاصر برجستٌ نَرخ آجار ٍ اسناد اینکٌ ننظَر .ای حرفٌ نقاٍنت ٍ است سایٌ در نردنانی
 نَرد در آنچٌ ٍ «استالین» نرگ از بعد شَرٍی نردنان زندگی از -ندنست -سینهایی رٍایتی جًت در کند فرايو ای نایٌ کٌ دارد را قابلیت

 .کنند نی ننتشر يو ينَز ٍ نَشتند ٍ ساختند جًانی جنگ
 

 ٍ نعقَل پرسشی ینا .خَدش طالب برای ٍ سایٌ در کاریست حکو در است کردى ننتشر اکنَن « Grove Furr » کٌ آجاری رسد نی بنظر
 حقیقت بٌ تفسیر کدام ٍ گذشتٌ چٌ ٍاقعا جًانی جنگ در بزرگ يای قدرت بین در ٍ کدام درٍغ ٍ است کدام حقیقت کٌ است بجایی

 .«است آیندى درست راى کشف نعنای بٌ گذشتٌ، نقد» است؟ تر کانل ٍ نزدیکتر



 

 فیلو نایه درون و نضهىن بررسی
 1969 نحصىل يا سایه ارتش

 نقاٍنت گرٍى اعضای :يست ای نکتٌ نباشد دید جلَی در ٍ کند پنًان را دخترش عکس خَايد نی ناتیلدا از گاربیر کٌ ای صحنٌ در
 رسید بلَغ بٌ اش فًو ٍ عقل کٌ زنانی باشد جنگ در دختر خَايند نهی چَن جنگند نی دشهنانش با ناتیلدا دختر يهان ی آیندى برای

 کشَر در عجیبی نَجَدات با آنان ٍلی فًهد نی را عاطفٌ ٍ حس جًان گاربیر .است بَدى خبر چٌ یا است برخ چٌ ٍطن در شد خبردار ٍ
 ٍ نیست خَشایند ديد انجام ناتیلدا خَايد نی کٌ کاری .بخشکانند ریشٌ از خَايند نی آنرا ٍ فًهند نهی احساس کٌ اند رٍبرٍ خَد

 بٌ کند نی سالم آنًا بٌ نرگ کنندٍگرنٌ رعایت را سایٌ در زندگی لَازم کٌ کند نی تعیین کار نصلحت ٍلی است نادری طبع برخالف
 .شیَى بدترین

 
 آیا کند؟ نهی فرار دیگر چرا ٍلی داشتٌ آنیز نَفقیت فرار قبال اٍ .«نکرد فرار دیگر 1944 سال در گاربیر :دارد ٍجَد ای نَشتٌ فیلو در

 بٌ نًایتا يا نازی برعلیٌ ٍ سایٌ در ارتش ريبر آیا آیا ؟«افتادى نفس از» ٍ ندارد گیدنجن تَان دیگر یا رسد؟ نی اتهام بٌ جنگ نیداند
 ضعف ی نشانٌ يهیشٌ کردن فرار ديد؟ نجات زندان درٍن را بسیاری ٍ برٍد زندان بٌ دارد قصد یا نجنگند؟ ٍ نکند فرار کٌ نیرسد اینجا

 تحقیرآنیز اتًانی بزدل، ٍ ترسَ .صلح در چٌ جنگ در چٌ ديد نهی شًانت نعنی شرایطی ير تحت ٍ يرقیهتی ب ایستادن ٍ نیست
 يا سایٌ ارتش فیلو عنَان درستی قبَل با ٍلی کند فرار بازيو تَاند نی ٍ کردى فرار قبال گاربیر .کس يهٌ برای نٌ ٍ يهیشٌ نٌ ٍلی است

 .بَد کیشَت دٍن نباید ٍ خَايد نی انکان ٍ لَازم قدرت، برابر در نقاٍنت ٍ نیست ارتش گاربیر نلَیل،
 

 



  گاربیر نقاونت گروى يای درس
 يا سایه ارتش فیلو بررسی و نقد

 یک در نرگ :پیگیری تحت ظايرا ٍ است رستَران در ناتیلدا کٌ ای صحنٌ ٍ شَد نی تقسیو زندانیان بین سیگاريا کٌ سکانسی پیرٍ
 نی دانست نی ٍ انداخت گَش پشت کٌ زندانی آن سیگار يهچَن زند نی پرنبض زندگی .نپذیری را نَجَد نظو کٌ ٍقتی است قدنی
 خَد، خاطرات کتاب در «بَنَئل لَئیس» !کند دٍد را اش نلت غو ٍ بزند آن بٌ پَکی بتَاند ٍ باشد ندىز فردا کٌ انید این بٌ ٍلی نیرد

 شادی زنان چٌ کنو برگزارش دٍستانٌ باید کٌ داشتٌ آیینی یک حکو ام برای کشیدن سیگار يهیشٌ کٌ گَید نی «يایو نفس آخرین با»
 رٍشنفکرانٌ پز یا عادت یک نعنی صرفا کٌ کند نی عرضٌ خَد کتاب در آن نعانی ٍ سیگار از جذاب ٍ سینهایی تحلیلی .غو نَقع در چٌ

 .رٍد نی فراتر بٌ ٍ ديد نهی
 

 در ديد؟ نی لَ را خَد ٍطن يو جَان یک چرا .تازد نی خیانت ٍ بازد نی رنگ برادری شَد، نی زندانی ٍ ديند نی لَ را گاربیر ٍقتی
 .دادیو نی گزارش -نلت یک سربلندی نٌ -نحبت ی نهرى خاطر بٌ را خَد يهکالسی ندرسٌ زنان در بیاٍریو یاد بٌ ٍ نکنیو عجلٌ قضاٍت

 نگاى لنز در .تر لَکس ناشینی ٍ جیب در بیشتر پَل نقداری با یا نهرى یک با حتی بزنیو جلَ دیگری از کٌ ناست ٍجَد در عظیو نیل
 ديیو نی تعًداتی ٍ يا قَل اینکٌ، دیگر ای نکتٌ ٍ .زٍد یا دیر ٍ گلَلٌ تقام در شَد دادى پس باید خیانت، نقام در بديی -يا -گاربیر
 نتًو خیانت بٌ دٍست ی ناحیٌ از است طبیعی آییو نهی بر زندگی در ٍاقعی ٍ سخت آزنَنی پس از کٌ نَقعی ٍ نان تَان از خارج
 .ديد تغییر کل بٌ نا باب در را نظرش ٍ شَیو

 
 .زرگانه زیستن سختژست بزرگان گرفتن آسان بىد ولی ب

 

 

 
 
 
 
 



 
  پایانی سخن و بندی جهع

 
 باقی نلَیل دٍربین-قلو بٌ نشانی ٍ رد آنًا از انا رفت نرگ سهت بٌ جگرسَز رٍایتی بٌ يرکس شد؟ چٌ گاربیر گرٍى سرنَشت پایان در

 خَد يای تیهی يو سرانجام در تاجیری چٌ گرٍى یک ريبر .«داریو بد ژنرال نداریو بد سرباز»گَیند نی شرقی سنت در .بانعنی ٍ است
 یا شکست زنان در انتقاد نَک بَد؟ نقاٍنت ٍقت در يایش تیهی يو برای بد ريبری تسانحا ٍ بَد نقصر بقیٌ زا بیش اٍ آیا داشت؟
 .بینند نی شدى خالصٌ اٍ ٍجَد در را اعضا کل ٍ است سرگرٍى سهت بٌ يهَارى پیرٍزی

 
 داشتٌ خَد در نقاٍنت، ايل برای را جدی غامپی این شاید سایٌ، در -لشکری یا ارتشی - نیرٍی پایان ٍ گاربیر فرار عدم ٍ ناتیلدا کشتن
 نیدان در -خَد ارتش ضعف بٌ نسبت ٍ نگیرید دستکو -کَچک يرچند -را حریف .بجنگید بزنگاى ٍقت در ٍ نَر جلَی است بًتر :باشد

 .«بَدن نرگ نزدیک یعنی بَدن ضعیف ٍ ناندن زندى یعنی داشتن قدرت» چَن باشید يَشیار -نقاٍنت

 

 

 

 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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