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 چاپلین(

این مقاله که توسط واحد سینما تلویزیون و فرهنگی 

هنری سایت بزرگ آذربایجان آماده شده است بصورت 

 کامال رایگان خدمت شما همراهان گرامی تقدیم میگردد. 

ت برای این مقاله نیز در همین پس   PDFهمچنین فایل 

دوستانی که اینگونه راحت تر هستند برای دانلود گذاشته شده که امیدواریم استفاده کافی 

 از این مطلب را ببرید.

 از دنیا رفت. 6111دسامبر  52متولد و  6881آوریل  61 در تاریخچارلی چاپلین 

یسی یکی از بازیگران و کارگردانان بزرگ در زمینه ساخت فیلم های چارلی چاپلین انگل

  عمدتا کمدی و صامت بود.

سال( فعالیت کرد که شروع فعالیتش 11در زمینه سینما و تئاتر ) 6111تا  6811او از سال 

 سالگی ادامه داشت. 81پسربچه ای شروع شد و تا به عنوان 

به همراه تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیه سینما گران را  6161چاپلین در سال 

تاسیس کرد. الزم ه ذکر هست که چارلی چاپلین در زمان فعالیت هنری خود موفق به 

    .دریافت سه جایزه اسکار شد

.  



 دوران جوانی

در  6881که در سال  کردیخود ادعا م نیچاپل

 یعنیاست؛ در جنوب لندن متولد شده یامحله

 یو نیکه چاپل تلریاز تولد ه شیتنها چهار روز پ

 دیکتاتور بزرگ مورد تمسخر قرار داد.  را در

سال پس از مرگ  ۰۴از  شیب نیچاپلی  خانواده

کردند که  دایشده پقفل ییدر کشو یانامه یو

کولیها  در کمپ نیبود که چاپلدر آن اشاره شده

در اسمسویک در نزدیکی بیرمنگان متولد شده 

 است.

 مهاجرت به آمریکا

 همراهبه 6165تا  616۴از سال  نیچاپل

 فرد کارنو سراسر آمریکا را دوره کرد و 

 نمایش تئاتر اجرا می کرد. 

 

 ثروت

از پانصد  شیپس از مرگش ب نیثروت چاپل

 دالر ارزش داشت. ونیلیم

 

 

 

 



 جوایز

  برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن برای فیلم روشنی های صحنه در سال

6111. 

  نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته های بهترین فیلم. بهترین فیلمنامه

 61۰6غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم دیکتاتور بزرگ در سال 

  در رشته بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار

 61۰8موسیو وردو در سال 

  6111دریافت جایزه اسکار بهترین دستاورد هنری برای فیلم سیرک در سال 

  6115دریافت جایزه افتخاری یک عمر فعالیت هنری در سال 

  6115برنده جایزه افتخاری شیر طالیی از جشنواره فیلم ونیز در سال 

 

 لم بزرگ و خالقانه چاپلین که یک دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.سه فی

 

 چاپلین بود که در اوضاع نابسامان جهانی در دهه چهل میالدی، اثری  ناطق  م کامالا نخستین فیل: دیکتاتور بزرگ

 اروپایی و در واقع تاریخچه زندگی آدنوید هینکل، دیکتاتور کشور خیالی دیکتاتوری بود. این فیلم در مورد نازی ضد

برخی این فیلم را نپسندیدند و برخی جنبه  .کندزند و اروپا را درگیر جنگ میها میکشتار یهودیتامانیا است که دست به 

پیدا  قدر کافی جدی نگرفتند. با این حال این فیلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی سیاسی آن را جدی و برخی آن را به

 .چنان به عنوان یک ستاره در اوج نگاه داشتکرد و چاپلین را هم

 

 کشند و در فکر افزایش ساعتها زیاد کار میدر مورد کارگرانی است که از آنعصر جدید  موضوع فیلم: عصر جدید 

برای گذراندن زندگی خود مجبور به  ها بیکاران زیادی در شهر هستند کهکاری آنان است ولی با تعطیل شدن کارخانه

 .های چارلی استفیلم شوند. این فیلم یکی از زیباتریندزدی می

 

 

  :های کسانی ساخت که در آن زمان به دنبال طال در معادنرا در مورد رنججویندگان طال  چاپلین فیلمجویندگان طال 

دوستان او دچار  و خود ٔ  دختر مورد عالقه بودند. چارلی فقیر در این فیلم برای برگزار کردن یک مهمانی شام به خاطر

که  ای، توسط چاپلین استهای استوانهآیند. نقطه اوج فیلم رقص نانها نمیمهمان یک ازشماری شد. هیچمشکالت بی

 .پختن و خوردن یک چکمه توسط چاپلین است آورد. نقطه اوج دیگر فیلم،اش را به نمایش درمیالعادهدر آن نبوغ فوق


