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 :ديیو نی قرار بررسی نَرد Wild Strawberries فیلو در کٌ نَاردی
 

 دفرٍی تئَری براساس خَاب ٍ رٍیا نختصر نقد 
 یٍحش يای فرنگی تَت فیلو نایٌ درٍن تحلیل 
 نبرگها آثار دیگر ٍ ٍحشی يای تَت ٍ زنستانی نَر بین نحتَایی نقایسٌ ٍ تطبیق 
 مفیل انتشار زنان ٍ فیلهساز زیستگاى دربارى 
 فیلو تریلر نشايدى Wild Strawberries 1957 (نقالٌ انتًای رد) 
 نقالٌ انتًای در) نخاطبین سایر نظرات نشايدى ٍ کاننت ثبت( 

 
 ىنقدم

 یٍحش يای فرنگی تَت فیلو نقد
 

- نی «زنستانی نَر» ٍ «يفتو نًر» اثر در کٌ را آنچٌ تهاشاگر یعنی .اند يو شبیٌ ،«برگهان» آثار از بسیاری نضهَن ٍ پیام
 نی عَض کار، حالت ٍ فرم دیگر، بیانی بٌ .ببیند يو «ٍحشی يای فرنگی تَت» در تَاند نی دیگر فرنی ٍ آرایش با بیند،
 در یعنی، نصداقا .است یکی حقیقتا آٍرد، نی در حرکت بٌ پردى رٍی ٍ کارد نی دٍربین جلَی کٌ نعنی ٍ نحتَا ٍلی شَد

 نَارد این نشان برای ٍ .است تنًایی ٍ انسانی ارتباطات در صلح ٍ جنگ نرگ، ی نسئلٌ درگیر برگهان نذکَر، فیلو سٌ ير
 ٍ علو یا ٍ ایهان ٍ نذيب یا رٍیا ٍ خَاب :خَايد نی ندد سینها، خدنت در چیزی از آنًا، پیرانَن ای حاشیٌ نکاتی ٍ

 .فلسفٌ ٍ دانش



 ٍ علو سَی بٌ نذيب ٍ ایهان ٍ رٍیا از است سفری درحقیقت ٍحشی يای فرنگی تَت ٍ يفتو نًر ٍ زنستانی نَر اثر سٌ
 الشت نَشتار این در يهٌ، این با .فراغت در ٍ کار در ، کَدکی در ، پیری در آدنی يستی چگَنگی درک برای فلسفٌ ٍ دانش
 را سینها از فراتر ٍ سینهایی نکاتی ٍ بیندازیو نَر برگهان ٍحشی يای فرنگی تَت اثر رٍی ٍ شَیو دقیق ٍ جزئی داریو

 .کنیو تفسیر ٍ برجستٌ

 

 مفیل داستان خالصٌ
 یٍحش يای فرنگی تَت

 
 دریافت برای رٍد نی لَند شًر بٌ سفری بٌ کٌ است پزشک «بَرگ ایزاک» داستان ٍحشی، يای فرنگی تَت فیلو داستان
 کٌ پزشکی از خَايند نی يهکارانش ٍی، حیات آخر زنگ در اینک ٍ .دارد عهر سال يشتاد تقریبا .اشافتخاری دکترای
 دارد يهسری ٍ خدنتکار پیر، پزشک .نهایند اش خانَادى ٍ خَد نصیب افتخاری ٍ کنند تجلیل ٍ تقدیر کردى، خدنت عهری

 بَدى قرار کٌ افتخاریش سفر نرد پیر .جَانی بٌ نسبت پیری زنان در يای حسرت ٍ رٍیايا تر نًو ٍ .پسری ٍ عرٍس ٍ
 نزدیکانش با تعانل در بازتابی ٍ افتد نی اتفاق اٍ رٍان در کٌ برگردد ٍضعی ٍ حال بٌ آن دلیل رٍد؛ نی زنینی باشد، يَایی

 بٌ حهلٌ ٍ خَد فکری تالش عهر یک علیٌ بر جبًٌ .کند نی تشبیٌ حهاقت بٌ آنرا ٍ خندد نی افتخاری دکترای بٌ .یابد نی
 !ایستادى خَدش جای

 دل اٍ بٌ جَانی در زنانی کٌ دارد سارا رٍیای .يو نیز عرٍسش ٍ پسر ٍ خدنتکار با .نیست خَب يهسرش با اش رابطٌ
 آن ٍ دٍران آن رسَبات ٍ پسهاندى اکنَن انا رسید برادرش زیگفرید بٌ سارا عشق قرعٌ ٍ نشد اش نصیب انا بَد باختٌ
 تلخی ٍ يا تندی ٍ يا کنایٌ ٍ تشريا رٍ، ازین .اندى باال پیر پزشک ذين در سرشار ٍ رنانتیک ای رابطٌ پرشَر يَای ٍ حس

 جهلٌ طبیب کٌ کسی .طبیب جناب گیرد نهی جدی سابق نثل دیگر ار شغل ٍ کند نی پسرش بٌ ٍ عرٍس بٌ ٍ يهسر بٌ يا
 .درناندى خانٌ در اکنَن بَدى، خاص ٍ عام درديا



 

  فرٍید ٍ نَستالژی : ٍحشی يای فرنگی تَت
 نی بازیگری کٌ را، انسانی چیستی ٍ نايیت تا گیرد نی کهک خَاب ٍ رٍیا یا ٍ نشدا ٍ علو از برگهان کٌ گفتیو ابتدا در

 بیند، نی ( پیر پزشک ) ایزاک کٌ رٍیای یک  نحتَای Wild Strawberries فیلو در ٍ نکتٌ يهین پیرٍ .ديد نشان کند،
 نی برگهان دٍربین کهک بٌ را پیرنرد رٍیای تهاشاگر .عهر ساعت افتادن کار از ٍ تابَتی ٍ است خَدش نرگ فرآیند درباب

 زندگی در رٍیای یعنی است نرگ حال در پیرنردی رٍیای یا کردى پیدا تشریفاتی ٍ رٍیایی حاالتی نرگ آن در کٌ بیند
 بیند نی را خَد حالی پریشان با نرگ خیابان در رٍیا آن در پیرنرد .ناندى نسیٌ ٍ نشدى تعبیر دالیلی بٌ بنا کٌ اش گذشتٌ

 .( عقربٌ بدٍن ساعت بٌ تَجٌ ) ایستادى اٍ ضد بر دیگر زنان کٌ
 

 دشهن کٌ رٍیای تهاشای حال در -ٍنادر یا -رٍحا ٍ اش شغل در اعتباری ٍ ننزلت ٍ افتخار بٌ رسیدن راى در جسها نرد پیر
 نی دیگر طعهی را فیلو پایان کٌ شَد نی تغییراتی دچار اٍ رفتار ٍ خانَادگی ٍ کاری سفر احَالی، ٍ اٍضاع چنین در .است
 فرار .ارزشهند ٍ است شفابخش کٌ آٍرد نی بینشی رٍیا تعبیر ٍ ناخَدآگاى بٌ است رايی شايراى رٍیا گفت نی فرٍید .ديد

 یک فکر حاصل ٍ تحقیقات تخفیف بعد ٍ آدنی ناخَدآگايی سرکَب ٍ انکار حقیقت در رٍیا، نعنی درک از گریز ٍ خَاب از
 فًو کٌ کند نی رينهَن نًو این بٌ را نا بستگانش ٍ خانَادى با رٍیا دیدن از بعد ایزاک رفتار نَع ٍ رٍیايا .است دانشهند

 .است برگهان ٍحشی يای فرنگی تَت اثر ٍاقعیت تحریف ی،نعن این در تَقف انا است بخش ريایی رٍیا،

https://www.imdb.com/title/tt0050986/


 

 مفیل انتشار زنان ٍ فیلهساز زیستگاى

 
 نَیسندگی ٍ برگهان دٍربین در تنًایی ٍ نیستی ٍ نرگ چرا ٍ اندى ایزاک سراع بٌ رٍیا در نرگ چرا کٌ است این نکتٌ

 در نکهل؟ بازیگران رفتار ٍ دیالَگ نَع در يو ٍ اش فیلو اصلی بازیگر نیزانسن در يو دارد علنی حضَری اثر، بر ایشان
 ننتقد ذين فیلو انتشار زنان .است ايهیت ٍاجد برگهان ٍحشی يای فرنگی تَت فیلو انتشار زنان بٌ تَجٌ پاسخ، نقام
 در ٍحشیانٌ جنگ، آن در ٍ بَد غرب ٍ شرق بلَک بین سرد جنگی درگیر سال آن در جًان کٌ برد نی سَ این بٌ را جدی
 کٌ شد نی حس لحظٌ ير خطر این ٍ !کردند نهی بخش فرنگی تَت ٍ دادند نی نسابقٌ غیرنظانی ٍ نظانی يای حیطٌ

 .بگیرد ارقر طرفیق ی استفادى نَرد اتهی بهبی یا ٍ برٍد نرگ ٍ نیستی در دنیا کل

 انرٍزی انسان…» :بَدى نًو برگهان، نقد ٍ تحلیل بندی صَرت در نَیسندى برای ٍیکتَر، زبان از فیلو نًو دیالَگ این نثال
 .بَد افتادى تک سینها ٍ داشت خَاى خاطر ،«نرگ ی غریزى» ٍ قدرت تاریخ، از دٍرى آن در بلٌ .«گرفتٌ قرار نیستی برابر در



 

 Wild Strawberries فیلو رنزگشایی ٍ ٍاکاٍی
 زندگی زنان اٍ بٌ تَاند نهی براستی کٌ طبابتش، علو ٍ ایزاک يهچَن تنًاتر سینهاگرانی اٍ، چَن دیگرانی ٍ برگهان ٍ

 دٍم جًانی جنگ پیانديای ٍ عَارض  از بگذریو دیگر .آٍرد در چرخش ٍ کند کَک دیگر بار را حیات ساعت عقربٌ ٍ بديد
 .گردد برنی يو برگهان نذيبی پدر بٌ نرگ، در تنًای ٍ نرگ بٌ پرداختن ریشٌ يهٌ، این با .ارٍپا بر بلکٌ سَئد بر فقط نٌ

 کارگردان خَد کَدکی اینکٌ ننظَر بپردازد نَشکافی بٌ آن از بعد ٍ نرگ جًان درباب دارد خاصی نیل نذيب چَن
 رسد نی نظر بٌ تاثیرگذار ٍحشی يای فرنگی تَت اثر در نرگ نَضَع بٌ آٍردن رٍی در ایزاک جَانی ٍ کیکَد يهچَن
  .بَدى گذار تاثیر رحهانٌ،بی تعلیق ٍ ٍحشت سینهای بٌ ٍی آٍردن رٍی در يیچکاک آلفرد کَدکی کٌ يهانطَر

 تَجٌ يست نیز برگهان رٍیای انگار کٌ ایزاک رٍیای ٍ Wild Strawberries فیلو دیدن در بنابراین .بیاٍریو بیاد را سرگیجٌ
 .است ضرٍری کند، نی علنی را برگهان سینهای فرم چگَنگی از اصلی بخشی کٌ فیلو انتشار زنان بٌ

 



  ٍحشی يای فرنگی تَت فیلو نقد
Wild Strawberries 

 نعنی با سفری يا انسان ٍ داشت رٍحی عشق، ير کٌ زنانی برای حسرتی ٍ دارد نَستالژی یک نحتَای برگهان برای رٍیا
 بٌ يو علو تحقیر ٍ تهسخر فیلو این کٌ نگَییو اگر است انصافی بی ٍجَد این با .داشتند -ایزاک نثل نٌ-تر خَش ٍ تر

 عهال ٍقتی .است رنزگشایی قابل افتخاری دکترای نَرد در ایزاک بتداییا يای دیالَگ در دقت .داشتٌ خَد در ظریفی شکل
-نی حهلٌ فکر بٌ ایهان بٌ علو خَد بٌ ٍاقعیت در ببریو جلَ را ایهانی ٍ فکری بار -پیری در خصَصا- حَصلٌ با نهیتَانیو

 فراتر جایگايی نیز انسان بٌ ٍ يیوبد تصَر فَق قدرتی علو بٌ ٍقتی .تاریکی سَی بٌ قدم ٍ رٍشنایی علیٌ اقدام نَعی :کنیو
 ٍزن يا پدیدى بٌ ٍ انَر بٌ یعنی :نیکند پیدا بیخ جًت چند از کار ٍ شَیو نی نات ٍ کیش قطعا نصیبت زنان خیال، از

 .سینها جنس از ينریست دادن، درخَر ٍ نتناسب

 .«ندارم رٍ شنیدنش تَان بیداری در کٌ بگو نیخَام را چیزی خَاب در» : گَیدنی فیلو از درجایی پیر ایزاک

 

 در آنچٌ عبارتی بٌ .سینهاکاٍی یا رٍیادرنانی کهک بٌ است رفتٌ خَاب بٌ ایهانی ٍ سنت احیای نیخَايد برگهان آنچٌ
 سفت آنچٌ» برگهان، برای درٍاقع .نَستالژیک ای نزى ٍ دارد ظايرا رٍیا از شکلی است نَجَد نقدا حال زنان در ٍ  یبیدار

 تر، طرف آن کهی ٍ -برگهان آنچٌ خالی جای نهیتَاند ایزاک علهی تفکر ٍ «رفتٌ يَا بٌ ٍ شدى دٍد بَدى، سخت ٍ
 تبع بٌ ٍ يَیت بی اثری یعنی کنیو جدا اثر نحتَا خَد از را فیلهی انتشار زنان ٍقتی .کند ُپر بَدند، طلبش در -تارکَفسکی

 بافت ٍ زنینٌ در را نتن یعنی کردن نقد ٍ فًهیدن آن یخیتار ی دٍرى در را ٍحشی يای فرنگی تَت .يَا در پا نقدی ٍ فًو
 .نیکند تعیین را نا نقد راعتبا نیزان ينری، اثر بٌ تاریخ ٍرٍد کیفیت دادن نشان .کنیو فًو ٍ بخَانیو خَد

 

 



 Wild Strawberries فیلو تحلیل
 نبرگها اینگهار ساختٌ ٍحشی يای فرنگی تَت

 فرد خَدآگاى سطح ٍ خانَادى ٍ جانعٌ تَسط اینکٌ بخاطر ناخَشایند يای خَاستٌ ٍ آرزٍيا ٍ انیال فرٍید، دیدگاى طبق بر
 ٍ سرکَب نا، آرزٍيای ٍ نا انیال از بسیاری رٍ، ازین .آٍرند نی در رٍیايایهان از سر شَند، نی طرد ٍ نیست پذیرش قابل

 ٍ ظًَر انکان خَاب ٍ رٍیا در -دیگر نهاديای با شدى جابجا یا ٍ تراکهی حالتی -گردی شکلی بٌ ٍلی شَند نی راندى عقب بٌ
 نیسر رٍز طَل در کٌ را رٍیايا بدترین برٍز انکان این ٍ است پایین رٍیا ٍ خَاب در يشیاری سطح .کنند نی پیدا برٍز

 .ديد نی نیست،

 .بیداری در تا است تر فرآيو رٍیا ٍ خَاب در نَع، ير از نا يای خَاستٌ ٍ انیال برای ناخَدآگايی صَرت بٌ شرایط ٍاقع در
 دانشی .است بشری دانش ٍ علو بٌ جفا حقیقتا خَاب، تعبیر ٍ «رٍیا تعبیر» کنار از گذاشتن سادى فرٍید، استدالل اساس بر
 برگهان ٍحشی يای فرنگی تَت سراغ بٌ فرٍید، دیدگاى بٌ نظر با اکنَن .باشد نا آنیزتر صلح زندگی  یراينها تَاند نی کٌ

 .برٍیو

 

 یٍحش يای فرنگی تَت فیلو نفًَم ٍ نعنی تحلیل

 
 اثر این در .شَد نی -نَستالژیک رٍیایی بخَانید -رٍیا یک بٌ تبدیل ،«سارا» با ایزاک جَانی ٍ کَدکی ایزاک، پیری زنان  رد

 در يای دگرگَنی دچار بعد ٍ بیند نی رٍیايای آنیز،افتخار ظايرا ندرکی دریافت برای لَند بٌ سفری در بازیگری برگهان،
 رٍانکاٍانٌ اعهال تفسیر ٍ رٍیا بٌ پرداختن گفت نی فرٍید .سینها در ساعت 2 حدٍد چیزی شَد؛ نی اطرافیان با رفتارش

 ی آبرٍنندانٌ بازنهایی بٌ تَاند نهی سینها» :اینکٌ تر نًو ٍ  تاس رٍانی يای دفاع از پر ٍ «نقاٍنت» از سرشار نراجع، یک
 .«بپردازد رٍانکاٍانٌ نفايیو



 بر ایزاک  یرٍیای يای بینش تاثیر ٍ ٍحشی يافرنگی تَت سریع بخشیدن پایان نحَی کٌ رسد نی نظر بٌ بنابراین،
 نی شًادت -سینها ی رسانٌ ٍ برگهان اثر نفًَم ٍ پیام با نسبت در -فرٍید نظر درستی بٌ نزدیکان، ٍ خانَادى با رفتارش

 غیر بدخلق، ٍ نغرٍر ایزاک شخصیت در تحَل يهٌ آن ٍ -حیات پایان بٌ رٍ ننظری -پیری زنان در ٍ رٍیا در سفر یک .ددى
 .رسد نهی نظر بٌ باٍرپذیر ٍ است ٍاقعی

 : عنناب

 یطاير بًهن ترجهٌ ٍٍلن پیتر اثر سینها در نعنا ٍ يا نشانٌ .1

 نرٍیگریا ترجهٌ فرٍید اثر خَاب تفسیر .2

 یاٍحد نسعَد ترجهٌ بیَرگهان استیک اثر برگهان رٍایت بٌ برگهان .3

 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
 ... نراسو ، فرنالیتٌ ٍساخت فیلو 

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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