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  lBeautifu Is Lifeفیلو نقد
 یجهان جنگ نشابه گانه سه

 
 Beautiful Is Lifeاثر، سٌ این ایدى است. اسپیلبرگ شیندلر فًرست ٍ پَالنسکی پیانیست شبیٌ جًاتی از بنینی رٍبرتَ اثر 

 اثر کٌ است آشکار البتٌ است. يَلناک ی فاجعٌ یک برابر در فیلهساز سٌ ٍاکنش نیز ٍ نژادپرستی جنگ، عنَضَ حَل
 ٍ بازیگر )ٍ کارگردان زعو بٌ زندگی، باشد. نی رنزگشایی قابل ٍ دارد سَگیری نیز عنَانش ٍ است کهدی بنینی رٍبرتَ

 نابالغ کَدکی يهراى بٌ اجباری کار اردٍگاى در ٍ باشید یًَدی اگر ٍ دٍم جًانی جنگ ٍسط در حتی زیباست فیلو( نَیسندى
 .ببرید سر بٌ
 

 این در ينری فرم ٍ شَخی ٍ بازی ٍ انید ٍ عشق اینکٌ چیست؟ درباب Beautiful Is Life فیلو داستان اینکٌ انا
 نا بٌ کهکی چٌ بنینی فیلو فًو راى در اسپیلبرگ شیندلر فًرست ٍ پَالنسکی پیانیست اینکٌ ؟شدى دادى نشان چگَنٌ  اثر

 داشتٌ زیباست زندگی فیلو از جدی ٍ دقیق خَانشی کٌ ديند یاری ای گَنٌ بٌ را نا تَانند نی اثر دٍ این آیا ٍ کنند نی
 ٍ سینهایی ای حاشیٌ ضرٍرت، حسب بر ٍ يا پاسخ کنار در ٍ کنیو نی رٍشن انکان حد تا ٍ ادانٌ در را سَاالت این باشیو؟

 .نَشت خَايیو سینهایی فرا
 
 

 

 
 



 تزیباس زندگی فیلو داستان خالصه
 یبنین روبرتى ساخته

 
 برای کٌ است یًَدی فردی بنینی( رٍبرتَ بازی با ) گَییدٍ است: قرار بدین فشردى، شکل بٌ زیباست زندگی فیلو داستان

 در ٍ بازی در ٍلی نیست. جدی کردن کار در انگار ٍلی گردد نی کار دنبال ظايرا آید. نی شًری بٌ خَد عهَی با دیدار
-دٍرا نام بٌ نسیحی دختری با اتفاقی شکل بٌ گَییدٍ، گذارد. نهی کو ٍ است جدی کانال آدم، ٍ عالو با کردن شَخی
 جاشَا جاشَا. بنام شَد نی نتَلد پسری آنًا ی رابطٌ از شَند. نی یکدیگر عاشق بعدتر ٍ شَد نی آشنا -براسچی نیکَلتا
 ریتو نیست. خالف خَد، پسر ٍ ريهس بٌ نسبت گَییدٍ طبعی شَخ در انرژی. پر بسیار ٍ دارد ناجراجَ ٍ بازیگَش پدری
 چٌ فًهید کانل کٌ کرد نتَقف را نهايا ٍ يا سکانس بعضی باید گايا گذرد. نی پرسرعت ٍ تند جنگ، ریتو نثل اش زندگی
 .است نستتر بنینی اثر این در پیانی

 
 کنند تَقف ندارند قصد ٍ دارند ٌعجل خیلی گَیا گذرند: نی بینندى چشهان برابر از سریع ٍ اند خَابیدى يو رٍی کانال نهايا
 عشق گَنٌ این ٍ برٍد جلَ اتفاقی چیز يهٌ بگذار گَید نی دٍرا بٌ ٍ ندارد ای برنانٌ انگار زندگی برای بنینی زنان. خَد نثل

 بٌ تا ستا شبیٌ بیشتر پرشَر بازی بٌ ٍ آنیز اسرار رٍیای بٌ گَییدٍ، نگاى طرز رباید. نی را دٍرا دل ٍ کند نی يیجانی را
 .ناجرا ٍ حس از سرشار ای رابطٌ ی نقدنٌ ٍ باشد زنان از بسیاری پسند باب تَاند نی ٍیژگی، يهین  رٍشن. ٍاقعیتی

 

 

 تزیباس زندگی فیلو نایه دورن تحلیل
lBeautifu Is Life 

 شدى نصب يا نغازى درب رٍی آنجا ٍ اینجا يای تابلَ ٍ نژادپرستی يَای آندى، آن بٌ گَییدٍ کٌ شًری يَای يهٌ، این با
 نسیحی یا یًَدی تصادف، ٍ جبر حکو بٌ کٌ َچکک پسری ٍ پدر برای این ٍ ندارند شدن داخل حق یًَدی ٍ نسیحی کٌ

  است. نظلَنانٌ اند، شدى



 یک نن»زند: نی نًهی حرف طنز بٌ رٍزی گَییدٍ ٍ نازی. غیر ٍ نازی است: قطبی دٍ شًر فضای زیباست زندگی فیلو در
 بٌ نسبت بَدگی برتر ٍ بَدن تر انسان برای است نعیاری نژاد ٍ طایفٌ فالن از ناف بَدن دارا یعنی «.دارم ایتالیایی ناف

 لًجٌ در ندام ٍ نهاید تَجیٌ خَد، پسر برای را ٍضع این جاشَا، پدر ٍ دٍرا يهسر عنَان بٌ است ناچار ٍجَد بااین دیگری.
 پدر ٍ يست آب فعال است، جاری اینجا زیبایی بٌ زندگی ٍ نیست چیزی کند: ساز نضهَن این با حرفی نختلف يای

 .ینجاستا باز( حقٌ )نترجو
 
 در شَی! برندى جنگی تانک یک تا نخَر فردا ٍ انرٍز غو پس يستند نا نثل دیگر نفر يزاران ٍ يست دٍر از يو «دٍرا»

 ٍلی است سادى داستان یک این» شَد: نی دار نعنی زیباست زندگی فیلو آغازین ی جهلٌ درک احَالی، ٍ اٍضاع چنین
 ای سادى داستان جنگ ٍ نژادپرستی ٍلی باشد ای سادى داستان شاید جاشَا با کردن بازی «.نباشد سادى کردنش بازگَ شاید

 جانی يای يزینٌ ٍ شَید قلهداد ایدئَلَژی( یک نظر بٌ )بنا نانحرنان طایفٌ جز ٍقتی نباشد آسان جنگ از گفتن ٍ نیست
  !زیباست زندگی. باشید دادى رٍحی ٍ نالی ٍ
 

 

 مدو جهانی جنگ در بازی کهدی
  !زیباست زندگی

 
 کهپ ٍ اردٍگاى بٌ را گَییدٍ ٍ جاشَا کٌ است زنانی زیباست زندگی فیلو اصلی تقسه ٍ داستان اٍج ی نقطٌ يهٌ این با

 ٍ پسرش با نصیبت ٍ جنگ در کند: نرم پنجٌ ٍ دست تازى ٍاقعیتی با باید اکنَن پدر نٌ. را دٍرا ٍلی برند نی اجباری کار
 از حفاظت برای کند نی ای رٍانی نکانسیو ٍ تاکتیک کهپ، بٌ ٍرٍد اٍل يهان را فانتزی ٍ بازی اٍ دٍرا. از دٍری درد تحهل

  پسرش. از ٍ خَد



 بازی ی بازندى بزند، حرف خانٌ ٍ نادر از دٍری ، گرسنگی از اگر اینکٌ ٍ کند فًو ، ببیند بازی را دٍم جًانی جنگ باید پسر
- ترجهٌ ٍ تفسیر ٌب بنا را، جنگ ی لحظٌ آخرین تا پسرش آنکٌ شرطٌ بٌ شد خَايد جنگی تانکی صاحب برندى، ٍ است
 !شد سینهایی ٍ کرد بازی کهدی با تَان نی يو جنگ در ظايرا چَن زیباست زندگی کند. تحهل گَییدٍ يای

 
- برنی زیباست زندگی فیلو یعنی بنینی اثر بٌ دٍبارى بعد ٍ بندازیو اسپیلبرگ ٍ پَالنسکی اثر بٌ گذرا نگايی اکنَن
 جنگ ٍرشَ، رادیَیی ایستگاى در خَد ساز نَاختن دٍبارى رٍیایی در پَالنسکی رٍنن اثر در اشپیلهان یعنی پیانیست. گردیو
 بٌ لًستانی، زیرزنینی نقاٍنت نیرٍيای کهک بٌ بلکٌ تنًایی بٌ نٌ ٍلی آٍرد تاب سینها رٍایت طبق بر لًستان در را جًانی
-نی تغییر ندام سیاست، لحظات در ٍ جنگ در کٌ تصادفی ٍ انتیاز انيزار کهک ٍ يا نازی یعنی خَد دشهن ضعف کهک

 .کرد
 دبخىانی کاتشى در پیانیست فیلو نقد

 

 

 فًرستی یًَدیان، ارزان کار نیرٍی ی ٍسیلٌ بٌ بلکٌ تنًایی بٌ نٌ شیندلر اسکار شخصیت يو، اسپیلبرگ استیَن اثر در
 بٌ نٌ بَد جنگ بٌ ٍابستٌ اٍ ی ٌکارخان ی سرنایٌ حال، این با داد. نجات را بسیاری جان ٍ ساخت رنانتیک ٍ تاریخی

 اتهام بٌ یا شرٍع اقتصادی نحاسبات نفًَم بدٍن تَاند نهی جنگ شدن. پَلدار برای اسکار يای طلبیجاى تر:نًو ٍ صلح.
 کشتٌ تعداد دستاٍرديا، ٍ خسارات بررسی برای يایی حساب ناشین صحنٌ، پشت در ٍ پیشفرض صَرت بٌ حتها برسد؛

 نیست رنانیتک اصال جنگ رٍ، ازین شد. خَايد ٍ شَد نی شدى، گرفتٌ کار بٌ يا، رٍی پیش ٍ تصرفات نقدار ٍ شدگان
 ارجاعات ٍ تَضیحات این با کند. خیس يو را ای عدى چشهان ٍ باشد تَاند نی رنانتیک صلح ی لحظٌ ٍلی

 .بنینی رٍبرتَ اثر بٌ سینهایی،برگردیو
 

 بخىانید کاتشى در شیندلر فهرست فیلو نقد
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 ؟کجا در و که برای زیباست: اگر یزندگ
 

 حکو نا. رٍیپیش افق ٍ انداز چشو بٌ بستگی نیز ٍ داریو قرار آن در کٌ دارد جای بٌ بستگی نٌ، یا زیباست زندگی اینکٌ
 بٌ گفتنش زیباست: زندگی گفت راحتی بٌ تَان نهی قاعدتا انرٍز لیبی یا ٍ عراق ٍ سَریٌ در نثال داد تَان نهی دست یک

 در را حساس ٍ ٍیژى نقشی Beautiful Is Life فیلو در بنینی، رٍبرتَ نایٌ. بی ریشع نصرع نیو ٍ نانند نی پَچ شعاری
 این در اٍ نقش ترنًو ٍ است خَد اثر بازیگر ٍ کارگردان ٍ نَیسندى یعنی کردى. ایفا سینها ٍسیلٌ بٌ دٍم جًانی جنگ نیان
 .جًانی جنگی نیان در پسری برای است خیالین کردن بازی تراژدی(، )یا کهدی فیلو

 
 بٌ آنرا تَان نی ٍلی نیست بازی زندگی لیکن کرد جعل زندگی برای زیادی يای استعارى تَان نی افراد، نزاج ٍ ذٍق بٌ بنا

 ننظر از تَان نی ٍلی نیست يو کهدی تهانا کرد. شَخی زندگی، نحتَیات با تَان نی ٍلی نیست يو شَخی گرفت، بازی
 کند. خلق صادق(، نٌ ٍ ) ذبکا انیدی ٍ ديد فریب را اٍ تهاشاگر گرفتن بازی با تَاند نی سینها ٍ نگریست. آن بٌ کهدی

 .نباشد تَاند نهی ننطقا ٍ يست يو ٍاقعی زندگی در ٍ يست بازی در حیلٌ ٍ درٍغ اینکٌ، ترنًو

https://www.imdb.com/title/tt0118799


 

  زیباست زندگی فیلو نقد و بررسی
 

 از پیانیست نثل ينَز کسانی ٍ صادقانٌ ٍ زیبا نٌ است فریبکارانٌ ٍ زشت لیبی ٍ سَریٌ در االن قاعدتا زندگی کٌ يهانطَر
 ی دریچٌ از انا. کنند نی آنادى سینها برای اکنَن از را آیندى يای دٍربین يای داستان ٍ کنند نی نقاٍنت آنجا در خَد
 ٍنزٍئال ٍ لیبی ٍ سَریٌ در زندگی احتهاال است کدام زشتی ٍ چیست زیبایی داند نی نٌ کٌ ،جاشَا نانند نابالغ کَدکی نگاى
 پر ای جانعٌ در جنگ در فیلو رٍند انا زیباست زندگی گَید نی بنینی فیلو عنَان چی؟ نادرش ٍ  پدر برای انا زیباست يو

 .است کردى آنیز تًَع ٍ  نسهَم کانال را زبان ٍ اندیشٌ يَای کٌ گذرد نی نژادپرست از
 

 چَن گرفت يو شَخی بٌ حتی را نکتٌ این تَان نهی ٍ است بَدگی انسان خالف ٍ زشت يا انسان بین کردن کشی خط
 ، سرکَب از عبَر برای تاکتیکی عنَان بٌ شَخی ٍ کهدی ٍ طنز يست. طنز ٍ شَخی در نعهَال تحقیر ٍ تَيین از اسانسی
 .باشد نی يستیو آن خَايان آیندى در کٌ ٍضعی یا خَايیو نهی کٌ ٍضعی برابر در قاٍنتن عنَان بٌ يهچنین ٍ سانسَر

 

 



 ؟شىد نی نهکن چگىنه دوم جهانی جنگ وسط در کهدی
 

 شرایطی( ير تحت ٍ يرقیهتی )بٌ خشَنت از کٌ آنان برای ٍ باشد زیبا شاید فاتح برای نیست. زیبا جنگ در حقیقتا زندگی
 گَییدٍ يهسر دٍرا است. ضررشان بٌ چَن است زشت نَجَد ٍضع حفط ٍ صلح ٍ برد نی نفع چَن زیباست برند نی نفع

 اش کهدی ٍ آٍرد در بازی بٌ ٍ گرفت شَخی بٌ را نَضَع این تَان نی آیا است دٍر جًانی، جنگی نسایل بخاطر جاشَا از
 نی چٌ شَد نی جدا گَییدٍ از کٌ ٍقتی دٍرا بر است؟ کهدی فرزندش بٌ دٍرا عشق آیا است؟ کهدی کردن نادری آیا کرد؟

 زندگی ٍ است انرٍز از زیباتر فردا بگَید تَاند نی يا نازی خشَنت با کردن بازی جنس از انیدی با يو دٍرا شاید رد؟گذ
 .ناند نهی فراق در انقدر

 
 ٍ پدر انتداد در )جاشَا( را فرزند ٍ شَيرش انتداد در را زن دیدیو نی خَد کار يای نیرٍ با را شیندلر اسکار کٌ يهانطَر

 شدنی کهدی شکل بٌ دٍ آن از نادر کردن جدا ٍلی شَد نهی بازی فرزند ٍ پدر ٍ نادر زندگی تحلیل حاصل بینیو. خَد نادر
 کارش نفس ایستد نی نَع ير از فاشیستی تفکری زشتی ٍ جنگ زشتی دربرابر کسی ٍقتی ٍجَد، این با! دار خندى ٍ است

 تهانا ٍ دارد پیَند ذٍق ٍ شًَد ٍ حس ی نقَلٌ با فلسفٌ ٍ ينر در یزیبای کٌ دانیو نی تانل. قابل ٍ رسد نی نظر بٌ زیبا
 باد کٌ دٍرانی در خصَصا دارد نقد جای يهیشٌ يایی( نعیار بٌ )بنا زیبا انر از دفاع تر، نًو ٍ باشد. انتزاعی تَاند نهی

 .ٍزد نی يا آکادنی در ندرنیتٌ پست شدید
 

 

 تزیباس زندگی فیلو تحلیل
 

 يزاران کٌ درحالی شَخی ٍ بازی با کَدکی فریب است؟ کدام کند، نی دفاع آن از زیباست زندگی فیلو در بنینی کٌ زیبایی
 در بنینی زیبایی زیباست؟ بَدن خَد پسر ناندن زندى فکر بٌ تنًا ت؟زیباس شَند، نی خاکستر ٍ نیرند نی کنارتان در نفر
 گَید نی جاشَا بٌ اجساد کَى کنار در سکانسی در گَییدٍ نیست؟ زشت نیرند، نی کنارش در کهپ در کٌ آنانی نظر

 ٍاقعی اداجس آن نیست. خَاب ٍ نیست رٍیا يو زندگی نیست يو رٍیا نیست خَاب زیبایی بینیو. نی خَاب ٍ رٍیاست
 .گرفتن شل را نسئلٌ ٍ فرٍنپاشیدن برای است رٍانی نکانیسو نَعی نفی ٍ انکار ٍلی اند



 در زیبایی نیست؟ زشت رسید، بربریت ٍ ٍقاحت از نرحلٌ این بٌ بشر سرنَشت چرا اینکٌ بٌ دقیق ٍ جدی نپرداختن
 نًایتبی ٍ نتحرک بازی شد؟ نتَلد وفاشیس چگَنٌ اینکٌ ٍ است دٍم جًانی جنگ ٍقَع چرایی بٌ شایستٌ پرداختن

 دٍم، ٍ اٍل جًانی جنگ از تر قبل يا سال برد؟ جنگ از نفعی چٌ ٍ داشت نقشی چٌ ٍاقعا آن گیری شکل در سرنایٌ
 جنگ شدگان کشتٌ برای اخالقی يای رٍضٌ کرد؟ تجربٌ بشر کٌ بَد این رٍشنگری نتایج از گفت: نی رٍشنگری از «کانت»

 بزرگ يای قدرت نالی نناسبات کٌ انر این دادن تَضیح نستند ٍ ٍاضح شکلی بٌ ٍلی نیست سختی کار خَاندن جًانی
 .است سخت ٍاقعا داشت، دٍم جًانی جنگ گیری شکل در نقشی چٌ
 

 

 گجن در انا نه ، زیباست زندگی
 

 کهدی دانیو نی چند ير دارند دیدن ارزش يا نرگ این پس نباشد. ازیب اگر حتی است زندگی از جزئی کشتاريا ٍ يا نرگ
 عقایدی ٍ باٍريا بَد: نخَايد ٍ نیست ٍ نبَدى بازی ٍ بَد. نخَايد ٍ نیست ٍ نبَدى کهدی نازیسو ٍ فاشیسو نیستند.

 سفرى نیز ٍ اختنس جانعٌ از خاص سًانی شرکت یعنی باشند. داشتٌ تسلط ٍ کنند سرٍری جانعٌ بر خَايند نی کٌ است
 رٍزگار تَيو ٍ فانتزی در کند ارادى یا بگَید درٍغ خَد بٌ تَاند نی آدم. اکثریتی برای زندگی گدایی ٍ خَد برای شخصی ای

 .ایستاد تَاند نهی طنز ٍ شعار با جنگ، نیدان در ٍ اسحلٌ جلَی ٍ کرد سیر باید را شکو انا بگذراند
 

 را ارزش با چیزيای يهٌ جًان در اینکٌ انا تَجٌ، درخَر است سخنی گیر، سخت نردنان بر جًان گیرد نی سخت اینکٌ
 درست کهدی بازی، با اینکٌ. خَرد نی کهدی درد بٌ ٍ است شَخی را، ٍاقعی انیدی ٍ بازی شرایط یعنی خَاستن سًل
 بازی یک ٍ بفًهیو  کهدی را، شهار بی يای کشتٌ با جًانی جنگ یک اینکٌ انا تقدیر. ی شایستٌ ٍ است خالقانٌ کنید،
- کشتٌ بٌ جفا بگیریو: نتیجٌ آن از خندى، نقداری با انداز غلط ٍ ٍايی انیدی نًایتا ٍ کنیو تفسیر پسری ٍ پدری بین سادى

 نیست. شَخی ٍ کهدی جنگ، ٍ است جنگ در جدیت نًایت است.  تاریخی ٍاقعیت تحریف ٍ جنگ بازناندگان ٍ شدگان
 .دارد ادانٌ کهاکان جنگ در اقلیتی، برای زیبا چٌ ٍ اکثریتی، برای زشت چٌ زندگی حال، این با
 



 
 
 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 فیلو صنعتی ساخت

 ساخت فیلو نستند
 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن

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