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 نیست آزادی واقعیت ، ترونن نهایش

 
 نیست کهدی آزادی، بٌ رسیدن راى انا است کهدی یک ٍیر، پیتر کارگردانی بٌ (The Truman Show) ترٍنن نهایش فیلو
 در اٍ برای کٌ ینهایش از -کری جیو -ترٍنن کٌ راحتی يهان بٌ آزادی، راى کردن طی یعنی .است نانند تراژدی بٌ بیشتر بلکٌ
 تلَیزیَنی شرکت کٌ ديد نی نشان شَ ترٍنن اثر پایان ٍاضحا ٍ ننطقا .نیست شد، خارج بَدند، ساختٌ «سیًَن» شًر

 چند يهین بر است تَضیحی ٍ تفسیر آید نی نٌااد در آنچٌ !ترٍنن تا است تر نَفق خَد کار در -يریس اد – کریستَف
 سٌ این نشترک شعَری آیا است؟ her ٍ matrix کَدکی شَ، ترٍنن آیا : نکتٌ ینا ی اضافٌ بٌ .شد سیاى تازى کٌ خطی

 ؟زند نی گرى يو بٌ را اثر
 

 

 The Truman Show فیلو نقد
 مفیل داستان و قصه خالصه

 
 بدٍن را بربنک ترٍنن ، تلَیزیَنی شرکت یک : است چنین ىخالص شکل بٌ ، The Truman Show فیلو اصلی رٍایت
 پخش تلَیزیَن از -کری جیو بازی با – ترٍنن زندگی صد تا صفر .اند دادى قرار «سیًَن» نام بٌ شًری در خَدش، اطالع

 زیگرانیبا تهانا ترٍنن، اطرافیان .دارد جًان سرتاسر از نخاطب نیلیَن ترٍنن، زندگی نهایش شبکٌ .نیشَد نستقیو
 شرکت یک در ترٍنن .(يریس ِاد بازی با) کریستَف بنام رحهی بی فردی ندیریت با تلَیزیَنی شرکت خدنت در يستند

 تا است طنز نناسب اش چًرى فرم ٍ است نتَسط يَشی با قلب خَش ٍ رٍ خَش فردی اٍ .باشد نی کار بٌ نشغَل بیهٌ
 تهاشا را اٍ زندگی جًان کٌ ندارد خبر ٍ است نظر زیر درشت، ٍ ریز دٍربین يزاران تَسط سیًَن در ترٍنن .جدی کاريای
 یک زندگی نستند فیلو ساخت نثل .رسد نی نظر بٌ ٍاقعی تهاشاگران برای تلَیزیَن در ترٍنن نهایش رٍ، این از .نیکنند

  فرد
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 ٍ کند پخش تلَیزیَن در را شَ ترٍنن سریال عهر آخر تا است آن بر تهاشاگران رضایت ٍ شرکت سَد جًت در کریستَف
 دٍرش کری جیو از ٍ دارد يزینٌ کند، باخبر اش زندگی ناجرای حقیقت از ترٍنن بخَايد کسی ير راى، این در .ديد ادانٌ

 کٌ ديد نی اطالع اٍ بٌ دارد دٍست را -ترٍنن – کری جیو کٌ خترید اینکٌ ننظَر .فرستند نی قرنطینٌ بٌ ٍ کنند نی
 شَ یک رفتاريا، این ٍ کنند نی بازی فیلو تَ برای دارند فرٍش، رٍزنانٌ ٍ پدر تا گرفتٌ نانزد از يهٌ ٍ است درٍغ ات زندگی

 ٍ زنند نی زنگ شرکت بٌ ٍقتی حتی .کنند نی جدا ترٍنن از را چهَش ٍ تخس دختر عَانل، درجا .است نهایش یک ٍ
 نی اٍ ریش ٍ گیرد نهی جدی را ٍجدان با تهاشاگر سخنان کریستَف است انسانیت خالف کار این کٌ کنند نی اعتراض

 .خندد
 

 

 نتروم نهایش فیلو تحلیل
 جًت ترٍنن زندگی رفتن آنتن رٍی بٌ ٍ جًان در نخاطب نیلیَن برای است شَ ترٍنن ی ادانٌ ، شبکٌ ندیر اٍلَیت

 را اٍ زندگی فرنان کسی کٌ ندارد خبر ٍلی رٍد نی کار سر شب ٍ عصر ٍ صبح ترٍنن، احَالی ٍ اٍضاع چنین در .سرگرنی
 شًر از دٍرتر بسیار نکانی برٍد، فیجی بٌ خَايد نی کٌ است این آن ٍ دارد ای عالقٌ ترٍنن ٍجَد، این با .کند نی يدایت
 از غیر جايای بٌ دارم دٍست نن گَید نی خَد نعلو بٌ کالس سر رٍزی .يست نیز ناجراجَیی ٍ کردن کشف ايل .سیًَن

 شدى کشف چیز يهٌ گَید نی اٍ بٌ است، شرکت بازیگر ٍاقع در کٌ نعلو ٍلی کنو کشف را جدیدی چیزيای ٍ برٍم يَنسی
 کریستَف ندیریت بٌ سیًَن زندگی ساختار ٍ سیًَن يهین بگیرد شکل جًان در باید آنچٌ .نکند خستٌ را خَدش ٍ است
 .آدم ٍ عالو برای يستیو الگَی نا یعنی است

 

 کٌ داند نهی انا زند نی دریا بٌ ٍ آٍرد نی عقل سر را اٍ ٍ گیرد نی ترٍنن از را انرژی تکرار، ٍ نالل ٍ خستگی ،يهٌ این با
 ننصرف اش يدف از ترٍنن کٌ کند نی پا بٌ طَفان بنابراین شَد خارج اٍ استعالیی زندان از گذارد نهی کریستَف

 قدرت دربرابر تَاند نی رٍ ازین .نگذاشتند کار دٍربین اٍ سر داخل ٍ است یار ترٍنن با بخت کٌ اینجاست نکتٌ .شَد
 پیشینیان .بریزد يو بٌ را کریستَف ی نقشٌ بٌ ٍ برٍد بیرٍن نهایش از ٍ کند نقاٍنت تلَیزیَن، قدرت ٍ کریستَف شرکت
 این با .«است ىحهل نَع ترین يَشهندانٌ ٍ انتقام ترین يَشهندانٌ نفر، یک ی ایدى ٍ نقشٌ بٌ حهلٌ»:اند گفتٌ درست

 .نیست آسان تنًایی، بٌ ٍ جلَ بٌ رٍ حرکت درآید، دشهنی در از تَ با شرکتی ٍ جانعٌ ٍ خانَادى ٍ خانٌ کٌ ٍقتی يهٌ،



 

 نتروم نهایش فیلو نقد
 خنثی را -نثال برای ترٍنن فرار -فرار خطر ٍ کرد نظارت ٍ کنترل را فردی تَان نی راحت باشی، يا دٍربین نظر زیر کٌ ٍقتی

 نی تلَیزیَنی يای نهایش ٍسیلٌ بٌ ٍ دٍربین ٍسیلٌ بٌ رتقد .يست يو نظارت ٍ کنترل دٍربین سینها، دٍربین .کرد
 تَاند نی راى این در ،-آنتی یا- تلَیزیَنی دٍربین صاحبان .بگیرد بازی بٌ زیرکانٌ را خَد يای ابژى ٍ بديد نانَريا تَاند
 يدایت آنًاست، لخَاىد کٌ سهتی بٌ را ذایقٌ ٍ سلیقٌ تا بگیرند خدنت بٌ را جذاب نجریان ٍ کارشناسان اقسام ٍ انَاع
 رسانٌ ٍ تلَیزیَن ی ٍسیلٌ بٌ «نَسیقی ٍ رٍایت ٍ تصَیر اتحاد» در زیاد بسیار قدرت از قبال آلهان، در پردازانی نظریٌ .کنند

 .«فرينگ صعنت» :کاال ٍ شَد صعنت فرينگ، اینکٌ ننظَر .اند دادى يشدار خاص، جًت در ٍ
 

 سناترکی به گریزی
 ضد بر کٌ نَرفیَس تیو بٌ ٍ بگیرد فاصلٌ شرکت از نئَ کٌ شد سبب کديا راز ٍ رنز يا، اچَفسکیٍ اثر ناتریکس فیلو در

 تلَیزیَن کٌ رسد نی نظر بٌ .بخَرد را خطرناک چالشی قرص آن ٍ شَد نلحق کردند، نی کار اسهیت ناشینی سیستو
 ندارد، اطالع فرد خَد کٌ نهایشی در را -يا- ترٍنن ٍ کند نی عهل -شبکٌ -ناتریکس يای ناشین ٍ کديا حکو در انرٍز
 ی جعبٌ کنار در -سینها رسانٌ- سینها افسَن ٍ گیرد نی خدنت بٌ راى این در را ٍاقعی يای ستارى .کنند نی -سرگرم- درگیر
 یک ٍ تصَیر یک کٌ دانیو نی .بکند شايکار خاص، ی سلیقٌ بٌ دادن شکل در تَاند نی تلَیزیَن ی شعبدى ٍ جادٍ

 غیرنذيبی یا نذيبی اخالقیات ی لفافٌ در ٍ باشد داشتٌ آشکار ٍ پنًان نعانی تَاند نی آنتن، رٍی رٍایت یک ٍ نَسیقی
 .شَد عرضٌ نخاطب بٌ
 

 تلَیزیَن، بازار ی صحنٌ در خَد رقبای کردن در بٌ نیان از ٍ سَد راى در کریسف کارگردان بازیگران ٍ کریستَف شرکت ايل
 سفارش شرکت تَسط يا سریال .بديند خاص ٍ عام خَرد بٌ سریالی در عهر اخر تا را -کری جیو- ترٍنن کٌ نداشتن باکی
 تاثیری فیلو، یک ی قصٌ رٍایت چگَنگی ٍ سینهایی عناصر پردازی یا گذارینهاد در گذار سرنایٌ سلیقٌ ٍ شَند نی دادى

 .خرد از دٍر ٍ است لَحی سادى آن، گرفتن نادیدى ٍ دارد کنندى تعیین
 

 her  فیلو در سانانتا افزار نرم ههان و دیگر ای لهجه با است ناتریکسی ، شى ترونن که رسد نی نظر به
 



 

 نتروم نهایش فیلو رنزگشایی
The Truman Show 

 
 رٍی کٌ يو يایApp .کنند نی ثبت را خصَصی تاحدی ٍ عهَنی زندگی کٌ است ردیابی نَعی ترٍنن، شًر يای دٍربین
 نی ذخیرى را نا فعالیت دٍربین نثل کٌ است Her فیلو ی سانانتا بزرگتر یا کَچکتر ٍرژن يهان کنیو نی نصب يای گَشی

 .ديد نی لَحی سادى عنیم اینجا در اندیشی نثبت .است افیَن اینجا در بینی خَش .رساند نی سرٍريا دست بٌ ٍ کنند
 ٍ نعنی اساسا  -نابرابری نبَد فرض با- آزادی آیا ٍ است خبر چٌ ناجرا پشت ٍاقعا پرسید باید ٍ ست رٍا ننطقا شک

 ؟دارد نفًَنی
 

 سیستو ٍ دٍنی در يا ناشین ٍ کديا اٍلی، در شرکت ٍ تلَیزیَن :خَدش نخلَق تَسط شدن نصرف حال در انسانی
 دارد ٍجَد عهیقی پیَند انگیزشان ٍسَسٌ پیشنًادات ٍ سیها ٍ صدا ٍ کديا ٍ تلَیزیَن بین .سَنی در رایانٌ زبان ٍ عانل

 ٍ نضانین يدف تکنَلَژی بلَغ با يهیشٌ، نٌ ٍ ننطقا  .(تکنَلَژی یاری بٌ تَلید يای شکل تاریخ ) فناٍری تاریخ جنس از
 -ژانر نٌ ٍ – نضهَنا چَن داد نثبت پاسخ اینجا در نتن نآغازی پرسش بٌ باید ٍ رسند نی بلَغ بٌ نیز يا فیلو نحتَای

 .اند کردى کارگردانی را شان بزرگساالنی تا کَدکی سیر انگار ٍ اند نرتبط يو بٌ ناتریکس، ٍ her ٍ شَ ترٍنن
 



 

 نتروم نهایش فیلو واکاوی
The Truman Show 

 تبدیل کنترل از خارج ٍ قَی ای ٍسیلٌ بٌ نیتَاند بزرگ ای قطعٌ کنار در ٍچکک قطعٌ یک ٍ شَد نی پیچیدى نبنای سادى
 نحرٍنیت ٍ است چقدر نا نیاز قیهتی؟ چٌ بٌ ٍ است چیزی چٌ بٌ خدنت در -فناٍری – ٍسیلٌ آن اینجاست نکتٌ .شَد
 ناترکیس – ترٍنن نهایش) کَرنذ اثر سٌ در است؟ کسانی چٌ نفع بٌ فناٍرانٌ کاالی ٍ فناٍری تَلید انداز چشو چقدر؟ نان

– Her)، فینکس ٍ نئَ ، کری جیو کٌ است این نیرسد؛ نظر بٌ بیگانٌ ٍ افتادى جدا خَدش نخلَق از انسان اینکٌ ننظَر 
 شدى رفع خطر ٍاقعا آیا نیرٍند؟ کجا بٌ انا بگریزند خَد نخلَق از خَايند نی (بردى نام فیلو سٌ اصلی يای شخصیت)

 نیلیَن زندگی با ٍ پذیرد نهی طفرى ، -تَلید شرایط ٍ – تَلید ابزاريای ٍاقعیت ایو؟ کردى خارج تَجٌ رکزم از فعال یا است
 .است خَردى گرى غنی ٍ فقیر جًان در انسان يا
 

 دٍ شَد، «فیجی» عازم احتهاال ٍ برٍد بیرٍن سیًَن در خردکن اعصاب نهایشی از گیرد نی تصهیو نًایت در ، ترٍنن ٍقتی
 ای برنانٌ ٍ دیگر داستانی سراغ برٍیو رسید پایان بٌ کٌ این» :گَیند نی کریستف ی برنانٌ ٍ سریال -يا نگًبان – تهاشاگر

 نصادرى شان، ذينیت کال شاید نگًبان دٍ آن .تحلیلی نکث نیازنند ٍ دارد ٍجَد نکاتی اینجا .است نًهی دیالَگ .«دیگر
 غالم ٍ بردى ٍ اند دادى دست از را آزادی آنان آیا .اند شدى دار جًت يای برنانٌ ٍ تلَیزیَنی يای شرکت نفع بٌ شدى

 انیال ٍ يا خَاستٌ دنبال راحت خیال با تَاند نی دیگر ٍ شد ريا کری جیو ٍ کند نی تزریق رسانٌ کٌ اند شدى ایدئَلَژی
 ؟چی يا انسان بقیٌ خَابید؟ کال قضیٌ ٍ برٍد خَد



 

 The Truman Show  یروانشناس
 1998 نحصىل ترونن نهایش فیلو

 
 اسهیت تَسط اکنَن برٍد، آنجا بٌ بَد نایل ترٍنن کٌ فیجی شًر نعلَم چٌ کٌ اینجاست کترسنا ٍ پریش رٍان سَال
 خریداری ٍ کنترل تر، ندرن تجًیزات ٍ دستگاى يزاران ٍسیلٌ بٌ کریستف، شرکت شبیٌ يای شرکت یا ناتریکس اثر يای

 کشف قبال چیز يهٌ »کٌ گفت نعلو ریوبیاٍ یاد بٌ .اند خَشحال بیًَدى ٍ دارند «آزادی تَيو» ساکنانش ٍ باشد؟ نشدى
 جای .انداخت خَايد یا انداختٌ یا – اندازد نی دست جا يهٌ بٌ بازار نیست شکی .«است ناب اتَپیای یک سیًَن ٍ شدى

 چگَنگی بٌ اعتراض ٍ سیًَن ٍ آنازٍن یا است فیجی اسهش کٌ ندارد ظايرا ايهیتی .رٍد نی قطعا باشد اش نفع کٌ
 .ديد نی پاسخ خَد ی شیَى بٌ ٍ تابد نهی بر را -کریستَف شرکت نثل- شرکت فعننا بٌ یابی دست

 

 درحال عقایدشان ٍ باٍريا کٌ دانند نی چٌ اند، دٍر بٌ سیها، ٍ صدا ی جعبٌ داخل ٍ تلَیزیَن جًان از کٌ نگًبانی دٍ
 عرض نخست پاراگراف در کٌ ٍريهانط است؟ تصَیر زبان در ٍ سرگرنی پیراين در درشت ٍ ریز اطالعات يزاران بهباران

 از بیرٍن در کٌ حالی در نستبد، خَد، درٍن در .زد لبخند ٍ (!)رسید ترٍنن کٌ نیست آسانی يهان بٌ آزادی بٌ رسیدن کردم
 .بَرزند استبداد يا، ستارى تَسط نردم خنداندن با تَانند نی ساز سریال يای شرکت ٍ تلَیزیَنی نناسبات :گفتن جهًَری

 .«است ننگریستٌ خَب را زندگی کشد، نی نَازش با کٌ را دستی است ندیدى کٌ کسآن»:ننظَر

 



 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 فیلو صنعتیساخت 

 ساخت فیلو نستند
 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن

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