
 

 چارلی چاپلیي
 

 

 

زر ُ٘سٕ ثٚ ( طبٍ پیغ 611) 6881آٝریَ طبٍ  61زر ( Sir Charles Spencer Chaplin)طز چبرُش اطپ٘ظز چبپِیٖ 
چبرُی ٜٓٔتزیٖ ٝ تبثیزگذارتزیٖ ػبگزز ٓي ط٘ت ٝ كزسٗس یي ٗٔبیؼگز تبالرٛبی ٓحِی ٓٞطیوی اٗگِیظی . زٗیب آٓس

ٝاُسیٖ چبپِیٖ ٛز زٝ ٛ٘زٓ٘ساٗی زر طبُٖ ثشرگ ػٜز ُ٘سٕ ثٞزٗس ٝ ٛز زٝ ثبسیگز ٝ . ثٞزثٚ ٗبّ خزاُسیٖ چبپِیٖ 

 .طبُٚ ػٞز اس ْٛ خسا ػسٗس 3ذٞإ، آب پیغ اس آٌٗٚ ٝی  آٝاسٙ
 

ػٞز ٝ زر یي آطبیؼگبٙ زر حٞاُی  ثؼسٛب ٓبزرع زچبر ثیٔبری رٝاٗی ٓی. چبرُی آٝاس ذٞاٗسٕ را اس ٓبزرع آٓٞذت
سٓبٗی ًٚ ٓبزرع زر یٌی اس اخزاٛبی . طبُٚ ثٞز، كٞت ػس ۲۱آب پسرع سٓبٗی ًٚ چبرُی . ػٞز ُ٘سٕ ثظتزی ٓی

طبُٚ رٝی ؿح٘ٚ  5ػس، خظٔی ثٚ طز ٝی ثزذٞرز ًزز ٝ آطیت زیس، چبرُی  سٗسٙ تئبتز ًٚ ثزای طزثبسإ اخزا ٓی
ٚٔ ػٔین تزی پیسا ًززٗس ٝ  ثب ثظتزی ػسٕ ٓبزر،. ركت ٝ تٔبػبچیبٕ ػـجبٗی را ثب ذٞاٗسٕ آٛ٘گی طزگزّ ٝ آراّ ًزز چبرُی ٝ ثزازرع راثط

 .ًززٗس، ٓؼـٍٞ ثٚ ًبر ػسٗس ٛز زٝ ثب اطتؼساز ثبالیی ًٚ زاػت٘س زر ٛٔیٖ طبُٖ هسیٔی ًٚ پسر ٝ ٓبزرػبٕ زر إٓ ًبر ٓی
 

 ۷ِیٖ، زرطت زر سٓبٗی ًٚ ٓبزر چبپ ۲۲۱۱زر طبٍ . ثٚ آٓزیٌب ركت ٝ ثب ثزازراٗغ اطتٞزیٞ چبپِیٖ را تبطیض ًززٗس 6161چبپِیٖ زر طبٍ 

ػس ثٚ ٗبّ ٝیِز  ثؼسٛب چبرُی اس ٝخٞز ثزازری ٗبت٘ی اس طٔت ٓبزر آگبٙ . گذػت، اس زٗیب ركت طبٍ اس اٗتوبٍ ٝی تٞطظ پظزإ ثٚ ٛبُیٞٝز ٓی
ٚ زٝرإ ًٞزًی را زر سازٙ كویزی ثٞز ً چبپِیٖ یٜٞزی. پیٞطت زریسٕ ًٚ ایٖ ثزازر ٗیش ثٚ ٓبثوی ثزازرإ زر ٛبُیٞٝز ٝ اطتٞزیٞ چبپِیٖ 

 .ٛبی ػٌٞكبیی طی٘ٔب زر آزیٌب، ثب تٌیٚ ثز ذالهیت ٝ اطتؼساز ذٞز ثٚ اٝج ػٜزت رطیس زػٞاری ٝ ت٘گسطتی گذراٗس ٝ زر ٗرظتیٖ طبٍ
 

گیزز ٝ اس إٓ پض ثب ػزًت كیِٔظبسی ًی اطتٕٞ ٌٛٔبری  ثبسی چبپِیٖ زر آٓزیٌب ٓٞرز تٞخٚ یٌی اس كیِٔظبسإ هزار ٓی ۲۲۲۱زر طبٍ 
زر ایٖ ًٔپبٗی ٝ ثب ایٖ كیِْ چبپِیٖ . آؿبس ًزز ۲۲۲۱ٝی ٗرظتیٖ كیِٔغ را ثب ٗبّ طبذتٖ یي سٗسگی ًٚ كیِْ ًٔسی ثٞز زر طبٍ . ً٘س ٓی

 .ً٘٘سگی آثبرع را ٗیش ثز ػٜسٙ گزكت تزیٖ ٛ٘زٓ٘س تبرید طی٘ٔب تجسیَ ػس ٝ تٜیٚ ِیٖ ثٚ ٓحجٞةثٚ تسریح چبپ. ثٚ ػٜزت رطیس

 
ٛبی ٝٝزٝیَ آزیٌبیی  زالر زر ٛلتٚ زر ًٔپبٗی ًی اطتٕٞ اطترساّ ػس، یي ثبسیگز طیبر ٗٔبیغ 651، ٛ٘گبٓی ًٚ ثب زطتٔشز 6163زر 

ثزای ٓي ط٘ت ثبسی ًزز، ٗوغ یي ػیي پٞع تیپیي اٗگِیظی ثٚ اٝ ٓحٍٞ  (6161)زر ٗرظتیٖ كیِٔی ًٚ ثٚ ٗبّ زر تالع ٓؼبع . ثٞز
، ًبرًتز یي ُٝگزز ًٞچُٞٞ را ٓؼزكی ًزز؛ ًبرًتزی ًٚ ثؼسٛب اٝ را ػٜزٙ آكبم طبذت ٝ 6161ػس، آب ثب كیِْ زٝٓغ، ٓرٔـٚ ؿزیت ٓجیَ 

 .ثٚ یي ٗٔبز خٜبٗی طی٘ٔبیی اس یي كزز ػبٓی زر زٝرإ ٓب ثسٍ ًزز
 

ثٚ ًبرگززاٗی ٓي ط٘ت ثبسی ( 6161)ای زاطتبٗی ثب ػ٘ٞإ رٓبٗض ٗبًبّ تیِی  حِوٚ 1كیِْ ًٞتبٙ ٝ  31زر ًٔپبٗی ًی اطتٕٞ زر چبپِیٖ 
ػرـیتی ثب ًلؼٜبیی ًٚ ثزایغ ثشرگ ثٞزٗس، ػِٞاری گؼبز ٝ ًتی ت٘گ . ًزز ٝ ًبراًتز ایٖ زُوي ریشٗوغ ٓحشٕٝ را ثٚ تسریح پزٝرع زاز

ٓبٗ٘سی زر إٓ زاػت،  ػرـیت پززاسی زرذؼبٕ اٝ، ٛٔزاٙ ثب حزًبت پبٗتٞٓیْ ًٚ چبرُی تجحز ثی. ز طز ٓی گذاػتزار زرثی ث ًٚ ًالٙ ُجٚ

 .اس ُٝگزز ًٞچُٞٞ اٗظبٗی طبذت ًٚ ثب خٜبٕ پیزإٓٞ ذٞز ثٚ ًِی ثیگبٗٚ اطت
 

ایٖ . ، ػجی زر ٗٔبیغ اػبرٙ ًززتٞإ ثٚ ُٝگزز، ػـَ، ثبٗي اس خِٔٚ ٓؼٜٞرتزیٖ كیِٜٔبیی ًٚ چبپِیٖ زر ًٔپبٗی اطبٗی طبذت، ٓی
ٛشار زالر ثٚ  61ای  ٛب چ٘سإ ٓٞرز اطتوجبٍ هزار گزكت٘س ًٚ چبرُی طبٍ ثؼس زرذٞاطت ٛلتٚ ایٖ كیِْ. طبذتٚ ػسٗس 6165ٛب زر طبٍ  كیِْ

 .كیِْ ثزای ًٔپبٗی ٓیٞچٞاٍ را ًزز 61زالری پض اس آضبی هزارزاز ثزای طبذتٖ  651111اضبكٚ پیغ پززاذتی ٓؼبزٍ 

 



 

 

 

، (6161)، طبػت یي ؿجح (6161)، ٓبٓٞر آتغ ٗؼبٗی (6161)ثبسرص كزٝزگبٙ : ٛبی چبپِیٖ زر ًٔپبٗی ٓیٞچٞاٍ ػجبرت٘س اس تزیٖ كیِْ ٓؼزٝف

 (.6161)، ٓبخزاخٞ (6161)، ٜٓبخز (6161)، ذیبثبٕ اٝثبع (6161)، طٔظبری (6161)طز طزٙ ثبسی 
 

إٓ سٓبٕ ایٖ كزؿت ثزای اٝ پسیس . اع اتحبزیٚ طی٘ٔبگزإ را تبطیض ًزز زٝطتبٕ طی٘ٔبییثٚ ٛٔزاٛی تؼسازی اس  ۲۲۲۲چبپِیٖ زر طبٍ 

ٛبی ذٞز ثپززاسز ٝ كبرؽ اس ٗظبّ ٓبكیبیی حبًْ ثز ٛبُیٞٝز، حزف زٍ ذٞیغ را ثٚ سثبٕ تـٞیز ثیبٕ  آٓسٙ ثٞز تب پض اس طبُٜب، ثٚ زُٔؼـُٞی
 .ً٘س

 
زاٗ٘س حبٍ آٌٗٚ اٝ زر طٍٞ سٗسگبٗی ذٞز زر سٓی٘ٚ ٓٞطیوی ٗیش اطتؼساز كزاٝاٗی اس ذٞز  یثظیبری چبرُی چبپِیٖ را تٜ٘ب یي ًٔسیٖ ٓٞكن ٓ

. كیِْ را ثٚ پبیبٕ ثزطبٗس 13طبذت ٓٞطیوی كیِْ ًبر ػبزی ٝی ثٞز ٝ تٞاٗظت زر ٓدٔٞع ٓٞطیوی . ٗؼبٕ زاز

 .ثزٗسٙ خبیشٙ اطٌبر ػس 6111ٓٞطیوی كیِْ الیْ الیت طبذتٚ چبپِیٖ زر طبٍ 
 

ػٜزت یبكت ًٚ زر سثبٜٗبی ٓرتِق زٗیب ٓلٜٞٓی ثٚ ٓبٗ٘س كززی ُٝگزز ثب " آٝارٙ"پِیٖ ثیؼتز ثٚ ػ٘ٞإ ػرـیت چب
چبپِیٖ ثب یي ًٔپبٗی تبسٙ هزارزاز ثظت ٝ ٓؼـٍٞ طبذت  ۲۲۲۱زر طبٍ . ركتبرٛبی پیچیسٙ آب ثشرگ ٓ٘ؼبٗٚ زاػت

 .ٛبی ثِ٘ستزی ػس كیِْ
 

كیِْ  ۲۱ٓبٙ ٝی  ۲۱ٛشار زالر ثب چبپِیٖ هزارزاز ثظت ٝ زر ٓست  ۱۷۰ًٔپبٗی كیِْ ٓٞچٞاٍ ٓجِؾ  ۲۲۲۱زر طبٍ 
زر ٝاهغ تٔبّ . ثِ٘سٓست ًٔسی ثزای آٜٗب طبذت ًٚ زر ایٖ ٗٞع اس ٝیژگی ٓٔتبسی زر تبرید طی٘ٔب ثزذٞرزار ثٞزٗس

 .ٛبی ًٚ زر ایٖ ًٔپبٗی طبذتٚ ػس، ثٚ یي اثز ًالطیي طی٘ٔبی ًٔسی تجسیَ ػسٗس كیِْ

 
ٙٔ خسیسی اس طی٘ٔبی ذٞز را ثب زٝطتبٗی آؿبس ًزززر پبیبٕ ایٖ طب چبپِیٖ زر  ۲۲۲۱اس طبٍ . ُٜب آٓزیٌب ٝارز خ٘گ خٜبٗی ػس ٝ چبپِیٖ زٝر

ٛبی ٓرتِق ٓٞطیوی ٝ تسٝیٖ خسیس ؿٞرت  تٔبّ كیِٜٔبی پیؼیٖ زٝثبرٙ ٝیزایغ ٝ ًبت ػسٗس ٝ زر طبٍ. اطتٞزیٞ ذٞز ٓؼـٍٞ ثٚ ًبر ػس
 .گزكت

 
، 11یِْ ًبٓال ٗبطن چبپِیٖ ثٞز ًٚ زر اٝضبع ٗبثظبٓبٕ خٜبٗی زر زٛٚ زیٌتبتٞر ثشرگ ٗرظتیٖ ك

ایٖ كیِْ زر ٓٞرز زیٌتبتٞری ارٝپبیی ٝ زر ٝاهغ تبریرچٚ سٗسگی آزٗٞیس ٛیٌَ٘، . اثزی ضس ٗبسی ثٞز

سٗس ٝ ارٝپب را زرگیز خ٘گ  ٛب ٓی زیٌتبتٞر ًؼٞر ذیبُی تبٓبٗیب اطت ًٚ زطت ثٚ ًؼتبر یٜٞزی
 .ً٘س ٓی

 
ٖ كیِْ را ٗپظ٘سیسٗس ٝ ثزذی خ٘جٚ طیبطی إٓ را خسی ٝ ثزذی إٓ را ثٚ هسر ًبكی ثزذی ای

ثب ایٖ حبٍ ایٖ كیِْ اس ٗظز تدبری ٓحجٞثیت كزاٝاٗی پیسا ًزز ٝ چبپِیٖ را ٛٔچ٘بٕ . خسی ٗگزكت٘س

زطبٓجز طبٍ  15، (6111 -6881)طزاٗدبّ، طز چبرُش اطپ٘ظز چبپِیٖ، اططٞرٙ طی٘ٔبی ؿبٓت . ثٚ ػ٘ٞإ یي طتبرٙ زر اٝج ٗگبٙ زاػت
 .طبُگی زرگذػت 88زر طٖ  6111

 
 :برخی از افتخارات چارلی چاپلیي

 

 ۲۲۷۱ثزٗسٙ خبیشٙ اطٌبر ثٜتزیٖ ٓٞطیوی اٝرخی٘بٍ ثزای كیِْ الیْ الیت زر طبٍ 
ٛبی ثٜتزیٖ كیِْ، ثٜتزیٖ كیِٔ٘بٓٚ اٝرخی٘بٍ ٝ ثٜتزیٖ ثبسیگز ٗوغ اٍٝ ثزای كیِْ زیٌتبتٞر ثشرگ زر طبٍ  ٗبٓشز زریبكت خبیشٙ اطٌبر زر رػتٚ

۲۲۱۲ 
 ۲۲۱۱ٗبٓشز زریبكت خبیشٙ اطٌبر زر رػتٚ ثٜتزیٖ كیِْ ٗبٓٚ اٝرخی٘بٍ ثزای كیِْ ٓٞطیٞ ٝرزٝ زر طبٍ 

 ۲۲۱۲بٝرز ٛ٘زی ثزای كیِْ طیزى زر طبٍ زریبكت خبیشٙ اطٌبر ثٜتزیٖ زطت
 ۲۲۷۱زریبكت خبیشٙ اكتربری یي ػٔز كؼبُیت ٛ٘زی زر طبٍ 

 ۲۲۷۱ثزٗسٙ خبیشٙ اكتربری ػیز طالیی اس خؼ٘ٞارٙ ٝٗیش زر طبٍ 



 
 

 :های چارلی چاپلیي برخی از فیلن

 

ػٞز، ػـز خسیس، ٓـبسٙ ٝطیوٚ گذاری، زریب،  ٗؼبٕ، ٓبخزاخٞ، یي سٗسگی طگی، پظز ثچٚ، زیٌتبتٞر ثشرگ، طیزى، ػٜز ٗٞراٗی ٓی آتغ
 ...ؿزیجٚ، یي سٕ، ثبٗي، طزطزٙ ثبسی، ذیبثبٕ آراّ 

 
 های كوذی چارلی چاپلیي ًوایی از برخی فیلن

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

          
 



 
 

 چارلی چاپلیي، در كٌار آلبرت ایٌشتیي                چارلی چاپلیي، در كٌار گاًذی     
 

 
 

 

 
 

 

 .بذوى شك چارلی چاپلیي یكی از بسرگتریي و بیادهاًذًی تریي شخصیت های كوذی جهاى به شوار هی آیذ
 

 بازیگری كه چه در دوراى صاهت سیٌوا و در چه بعذ از آى ؛ تىاًست با فیلن های درخشاًش ًام خىد را
 .برای هویشه در دًیای هٌر ثبت كٌذ

 

 

ثظیبری چبرُی چبپِیٖ را تٜ٘ب یي ًٔسیٖ ٓٞكن ٓی زاٗ٘س حبٍ آٌٗٚ اٝ زر طٍٞ سٗسگبٗی ذٞز زر سٓی٘ٚ ٓٞطیوی ٗیش 
 13طبذت ٓٞطیوی كیِْ ًبر ػبزی ٝی ثٞز ٝ تٞاٗظت زر ٓدٔٞع ٓٞطیوی . اطتؼساز كزاٝاٗی اس ذٞز ٗؼبٕ زاز

ثض ًٚ ٓٞطیوی كیِْ الیْ الیت طبذتٚ زر تٞاٗبیی طبذت ٓٞطیوی چبپِیٖ ٛٔیٖ . كیِْ را ثٚ پبیبٕ ثزطبٗس

 . ثزٗسٙ خبیشٙ اطٌبر ػس 6111چبُیٖ زر طبٍ 
 

چبرُی اطپ٘ظز چبپِیٖ ٜٓٔتزیٖ ٝ تبثیزگذارتزیٖ ػبگزز ٓي ط٘ت ٝ كزسٗس یي ٗٔبیؼگز تبالرٛبی ٓحِی ٓٞطیوی 
تـٞیز . گذراٗسٙ ثٞز ، ًٞزًی ذٞز را زر ؿح٘ٚ ٛبی طزگزّ ً٘٘سٙ تلزیحی(ثبسیگز)اٗگِیظی ثٚ ٗبّ خزاُسیٖ چبپِیٖ 

گزیلیث، ًٚ ػجبٛت سیبزی ثٚ ٛز زٝ زاػت، ثب ٛز كویز ٝ ت٘گسطتی زٝرإ .ٝ.اٝ اس خٜبٕ، ٛٔچٕٞ چبرُش زیٌ٘ش ٝ ز
ٝ زر طٍٞ ػٔز ٛٔسرزی ػٔین ذٞز را  ذززطبُی ٝ خٞاٗی رٗگ آٓیشی ػسٙ ثٞز 

 . ٗظجت ثٚ ت٘گسطتبٕ حلع ًزز 

الر زر ٛلتٚ زر ًٔپبٗی ًی پ٘دبٙ ز ، ٛ٘گبٓی ًٚ ثب زطتٔشز ؿس ٝ 6163زر 
زر . ٗٔبیؼٜبی ٝٝزٝیَ آزیٌبیی ثٞز اطتٕٞ اطترساّ ػس، یي ثبسیگز طیبر 

ثزای ٓي ط٘ت ثبسی ( 6161)ٓؼبع  ٗرظتیٖ كیِٔی ًٚ ثٚ ٗبّ زر تالع 
اٗگِیظی ثٚ اٝ ٓحٍٞ ػس، آب ثب كیِْ  ًزز، ٗوغ یي ػیي پٞع تیپیي 

ظبٛزی یي ُٝگزز ًٞچُٞٞ  ًبرًتز ٝ ٛیبت ( 6161)زٝٓغ، ٓرٔـٚ ی ؿزیت ٓجیَ 

ػٜزٙ ی آكبم طبذت ٝ ثٚ یي ٗٔبز  را ٓؼزكی ًزز؛ ًبرًتزی ًٚ ثؼسٛب اٝرا 
خٜبٗی طی٘ٔبیی اس یي كزز ػبٓی زر  . زٝرإ ٓب ثسٍ ًزز

چبپِیٖ زر ًٔپبٗی ًی اطتٕٞ زر طی ٝ   
زاطتبٗی ثب ػ٘ٞإ رٓبٗض ٗبًبّ تیِی  چٜبر كیِْ ًٞتبٙ ٝ ػغ حِوٚ یی 

ی ٓي ط٘ت ثبسی ًزز ٝ ًبراًتز ایٖ زُوي ریشٗوغ ٓحشٕٝ را ثٚ تسریح پزٝرع زاز؛ ػرـی ثب ثٚ ًبرگززاٗ( 6161)
آب هزیحٚ . ًلؼٜبیی ًٚ ثزایغ ثشرگ ثٞزٗس، ػِٞاری گؼبز ٝ ًتی ت٘گ ًٚ ًالٙ ُجٚ زار زرثی ثز طز ٓی گذاػت

ًی اطتٕٞ، ث٘بثزیٖ زر ی چبپِیٖ ثزای طجي ظزیلتزی طبذتٚ ػسٙ ثٞز ٝ ٗٚ ًٔسی ٛبیی ثب ضزثبٛ٘گ زیٞاٗٚ ٝار 

زالر،  6151هزارزازی ثزای طبذتٖ چٜبرزٙ كیِْ ًٞتبٙ زٝ حِوٚ یی ثب ًٔپبٗی اطبٗی، ثب زطتٔشز ٛلتٚ یی  6165
 . ًٚ زر إٓ سٓبٕ زطتٔشز ًالٗی ثٞز، ثظت اٝ ایٖ كیِٜٔب ٝ كیِٜٔبی ثؼسی ذٞز را، خالی ثیؼتزی زاز



 
 

پبٗتٞٓیْ ًٚ  ػرـیت پززاسی زرذؼبٕ اٝ، ٛٔزاٙ ثب حزًبت

چبرُی تجحز ثی ٓبٗ٘سی زر إٓ زاػت، اس ُٝگزز 

ًٞچُٞٞ اٗظبٗی طبذت ًٚ ثب خٜبٕ پیزإٓٞ ذٞز 
ثٌِی ثیگبٗٚ اطت ثٜتزیٖ كیِٜٔبیی ًٚ چبپِیٖ زر 

ُٝگزز ،ػـَ ، ثبٗي ، ػجی : ًٔپبٗی اطبٗی طبذت
ایٖ . طبذت 6165ایٖ كیِٜٔب را زر طبٍ . زر ٗٔبیغ

هزار گزكت٘س ًٚ طبٍ ثؼس  كیِٜٔب چ٘سإ ٓٞرز اطتوجبٍ
زر ذٞاطت ٛلتٚ ای زٙ ٛشار زالر ثٚ اضبكٚ پیغ 

زالری پض اس آضبی هزارزاز  651111پززاذتی ٓؼبزٍ 

 . كیِْ ثزای ًٔپبٗی ٓیٞ چٞاٍ را ًزز 61ثزای طبذتٖ 
 

ت یي ، طبػ6161، ٓبٓٞر آتغ ٗؼبٗی 6161ثبسرص كزٝزگبٙ : ثٜتزیٖ كیِٜٔبی اٝ زر ًٔپبٗی ٓیٞچٞاٍ ػجبرت٘ساس
، چبرُی اس 6161، ٓبخزاخٞ 6161، ٜٓبخز 6161، ذیبثبٕ اٝثبع 6161، طٔظبری 6161، طز طزٙ ثبسی 6161ؿجح 

ٛٔچ٘یٖ اٝرا ثٚ ػٜزت خٜبٗی رطبٗس ٝ ثزای اُٝیٖ ثبر اطتؼساز . ایٖ كیِٜٔب آثبری ثٚ یبز ٓبٗسٗی ثٚ ٝخٞز آٝرز

 . زرذؼبٗغ را آػٌبر ًززٗس
 

زر ٓوبثَ ٓززّ ثظیبر ؿ٘ی؛ ضؼق زر ٓوبثَ هٞی، ًٚ چبپِیٖ راٗشز ٓززّ ٗشز ٓززّ ٛدٞیٚ یی اس ٓززّ ثظیبر كویز 
ثٚ طٞر ٓثبٍ زر كیِْ ٜٓبخز؛ زٝرٝیی آٓزیٌبیٜب ٗظجت ثٚ ٜٓبخزإ ٝ ثی رحٔی ٓظٞالٕ . كویز ػشیش ًزز ٝ ثِؼٌض

آیس ثٚ  ثٚ آیِ٘س اٝ ثب ؿزٝر ٝ( چبرُی چبپِیٖ)ثٚ ٓحض رطیسٕ ًؼتی .ازارٛبی ٜٓبخزت راٗؼبٕ ٓی زٛس
طزسٓیٖ آسازی، ثالكبؿِٚ ٗٔبیی اس پِیظٜبی ٓزسی : ٓدظٔٚ ی آسازی ٗگبٙ ٓیٌ٘س ٝ ٗٞػتٚ ای ظبٛز ٓی ػٞز 

زر ٗٔبی ثؼسی چبرُی .ٗیٞیٞرى را ٓی ثی٘یْ ًٚ ػسٙ سیبزی اس ٜٓبخزإ را ٛٔچٕٞ گِٚ گٞطل٘س ثٚ پیغ ٓی راٗ٘س

 . ؼٌٞى ٝ حتی تحویز آٓیشٗیْ ٗگبٙ زیگزی ثٚ ٓدظٔٚ آسازی ٓی اكٌ٘س، آب ایٖ ثبر ٓ
 ِٕ اػتجبر سیبزی ًظت ًززٙ ثٞز ایٖ ثٞز ًٚ یي هزارزاز یي  6161ؿح٘ٚ ای اس كیِْ خٞی٘سگبٕ طال چبپِیٖ تب خٞ

. ٓیِیٕٞ زالری اس كزطت ٗؼ٘بٍ ثٚ اٝ پیؼٜ٘بز ػس ػس تب ٛؼت كیِْ ثٚ طٍٞ زُرٞاٙ ثزای ایٖ ًٔپبٗی ثظبسز
ایٖ )رازر آٗدب ثظبسز  6151تٞزیٞیی ثزای ذٞز ث٘ب ً٘س ٝ تٔبّ كیِٜٔبیغ را تب طبٍ ایٖ ٓؼبِٓٚ ثٚ اٝ آٌبٕ زاز تب اط

 .( طبُی ثٞز ًٚ چبپِیٖ آٓزیٌب را تزى ًزز

 
ایٖ كیِْ سٗسگی٘بٓٚ . ثٞز ( 6116پظز ثچٚ )ٓٞكوتزیٖ اهساّ چبرُی زر كزطت ٗؼ٘بٍ ًبرگززاٗی اُٝیٖ كیِْ ثِ٘س اٝ 

ٗوغ پظز ثچٚ را )پظز ثچٚ ای كویز اس ٓحِٚ كویز ٗؼیٖ زٍ ٓی ث٘سز ای ًٔسی ٝ ٓبخزای ثیٌبری اطت ًٚ ثٚ 
كیِْ پظز ثچٚ زر خٜبٕ (. خٌی ًٞگبٕ اخزا ًزز ًٚ پ٘ح طبٍ ثیؼتز ٗساػت ٝ اٝ را ثٚ ػٜزت خٜبٗی رطبٗس

 . ٓیِیٕٞ زالر ٗـیت تٜیٚ ً٘٘سگبٕ إٓ ًزز 1.5ؿٞؿبیی ثٚ پب ًزز ًٚ ثیغ اس 

 
ؼ٘بٍ آساز ػس تب اس طزین ًٔپبٗی یٞٗبیتس آرتیظت ازآٚ ًبر زٛس، ایٖ ًٔپبٗی ثؼس اس اتٔبّ هزارزازع ثب كزطت ٗ

تٞطظ چبرُی چبپِیٖ، ٓزی پیٌ٘لٞرز، زاگالص كیزثٌ٘ض ٝ زیٞیس ٝارًز گزیلیث تبطیض ػسٙ ثٞز )ًٔپبٗی ثٞز ًٚ 
ًٔپبٗی ٓظتوِی یٞٗبیتس آرتیظت یي ًٔپبٗی تُٞیس كیِْ ٗجٞز، ثٌِٚ . ًٚ كیِٜٔبی ذٞز را اس طزین إٓ پرغ ً٘٘س

 (. ثٞز ًٚ كیِٜٔبی ًٔپبٗیٜبی ٓظتوَ را پرغ ٓی ًزز
 

ایٖ كیِْ یي زراّ توسیز . ثٞز 6113ؿح٘ٚ ای اس كیِْ ُٝگزز ٗرظتیٖ كیِْ اٝ زر یٞٗبیتس آرتیظت سٕ پبریظی 

كیِْ . اطتبزاٗٚ اطت ٝ ً٘بیٚ ٛبی ظزیلغ كیِٔظبساٗی ٛٔچٕٞ ارٗظت ُٞثیچ ٝ رٗٚ ًِز را تحت تبثیز ذٞز هزار زاز
خٞ ی٘سگبٕ طال زر پض سٓی٘ٚ . ًٚ ثبر زیگز ثٚ ٗوغ ٓزًشی ُٝگزز ًٞچُٞٞ ثبسگؼت( 6115خٞی٘سگبٕ طال )ثؼسی إٓ 

كیِْ ثززاری ػس ٝ ٓٞكن ػس كضبی زػٞار ، طزػبر اس  6818ای ٛدّٞ ثزای ًؼق طال زر ٓ٘طوٚ ًِ٘سایي زر 
 . ری را ثٚ ٗٔبیغ گذارزگزط٘گی ٝحزؽ ٝ آس ٓیبٕ طٚ گزٝٙ ٓؼسٕ زار ثزای ًظت حوٞم حلب

 

چبپِیٖ . ٓٞرز ػالهٚ ٓززّ اطت 6115خٞی٘سگبٕ طال ػبذؾ تزیٖ اثز چبرُی چبپِیٖ ثٞز ًٚ ٛ٘ٞس ْٛ ٓبٗ٘س طبٍ 
، إٓ ُٝگزز ًٞچُٞٞ ثٚ كٌز 6118زر كیِْ ثؼسی ذٞز ثٚ ٗبّ طیزى . ػرـبً إٓ را ثز زیگز كیِٜٔبیغ تزخیح ٓی زاز

 . زُوي ػسٕ ٓی اكتس
 

ثب طبذتبری سیجب ًٚ زر خزیبٕ ٗبطن ػسٕ طی٘ٔب طبذتٚ ػس ٝ زرٓزاطْ اُطٌبر ٛٔبٕ طبٍ  كیِٔی ؿبٓت
را ثزز ٝ ایٖ ُاطٌبر ٛب ( تٜیٚ ً٘٘سگی)ثٜتزیٖ كیِٔ٘بٓٚ، ثبسیگزی، ًبرگززاٗی ٝ ثٜتزیٖ كیِْ : زر رػتٚ ٛبی( 6111)

الم اس ٛٔظز زٝٓغ ثٞز ٝ ٓتْٜ ثٚ چبُیٖ زر خزیبٕ طبذتٖ ایٖ كیِْ زرگیز زازگبٙ ط. را ثٚ كیِْ ذٞز ترـیؾ زاز

 . اٛبٗت اس خبٗت اذالٍ گزایبٕ ٓذٛجی ثٞز چ٘بٕ ًٚ ٗشزیي ثٞز ذٞزًؼی ً٘س



 
 

 :  زًذگی ًاهه و حىادث ههن زًذگی الی هرگ او

 

 . زرُ٘سٕ ٓتُٞس ػس 6881اپزیَ  61ثتبرید · 
 . ثٚ طٖ ٛلت طبُگی رٝی اطتیح ظبٛزگززیس 6811ثزای اُٝیٖ ثبرزرطبٍ · 

ثٚ یٌی اس ٓحجٞثتزیٖ ثبسیگزإ  6118زرطبٍ·  .اٗگِظتبٕ ٓجسٍ گززیس
ثزای اُٝیٖ ثبر ثٚ آزیٌب  6161زرطبٍ ·  .ركت

كِٔغ را طبذت ٝ زرطبٍ اٍٝ اهبٓتغ  ثٚ ٛبُییٞٝز ركت ٝ اُٝیٖ  6163زرطبٍ · 
ًزًتزآزّ ًح پب ثب ًالٙ ػپٞ، ثزٝت  كِْ ًبٓیسی طبذت ًٚ  35زرٛبُییٞٝز خٔؼبً 

گؼتبرذبؽ ٝ پتِٕٞ كزاخ را ثٚ ػالهٚ  بی ًالٕ ٝ ٓظرزٙ، ٓرـٞؽ، ثٞت ٛ

( ایظی٘ی اطتٞزیٞس) ثب  6165زرطبٍ ·   . ٓ٘سإ ٓؼزكی ٗٔٞز
كِْ  61ػزٝع ثٚ ًبرًزز ٝ زریي طبٍ  . طبذت

( Mutual Films) ثب ػزًت  6161زرطبٍ ·  111111ًبرًزز ٝ زرظزف یٌظبٍ 
اسزٝاج ( ضِٓسریس ٛیزی) ثب  6161زرطبٍ ·   . زاُزًٔبٛی ٗٔٞز

 6111ًٚ زرطبٍ ) ٗٔٞز  زرإٓ طبٍ ثب ػزًت .( اسٛٔسیگزخساػسٗس

(First National ) ًٚ ،ثب ػوس هزارزاز یي ٓیِیٕٞ زاُزی ػزٝع ثٚ ًبرًزز ٝٛؼت كِْ را زرظزف یي طبٍ طبذت
 . ززرآٜٗب ٗٞیظ٘سٙ، تٜیٚ ً٘٘سٙ، ًبرگززإ ٝ ٛ٘زپیؼٚ ثٞز، زرحویوت ٛٔٚ ًبرٙ إٓ كِْ ٛب ذٞز چبپِیٖ ثٞ

 . را ث٘یبٕ گذاری ًزز( ػزًت یٞٗبیتیس آرتیظت)  6161زرطبٍ · 
 .طلزی ثٚ ارٝپب زاػت ًٚ ثب اطتوجبٍ گزّ ٓززّ رٝثزٝػس 6116زرطبٍ · 

 . اسزٝاج ٗٔٞز Lita Grey)ُیتب گزی ) ثب  6111زرطبٍ · 
 The) ، " سپض طالا" یب ( Gold Rush)ثٜتزیٖ كِْ ٛبی ذٞز را ث٘بّ ٛبی  6136اُی  6115زرثیٖ طبُٜبی · 

Circus ) ٝ ،یب طزًض (The City Lights )زرٛیچیي اس كِٜٔبی  6131چبرُی اُی طبٍ . یب چزاؽ ٛبی ػٜزطبذت

یب سٓبٕ ( The Modern Times) ذٞز حزف ٗشز ٝ ٛٔیٖ یٌی اس ٝیژگی ٛبی ثزخظتٚ ًزًتزٝی ثٞز ٝ ثبالذزٙ زر كِْ 
 . ٓسرٕ كوظ یي ثیت ذٞاٗس

 . اسْٛ خسا ػسٗس 6111اسزٝاج ٗٔٞز ًٚ زرطبٍ ( ِیتی گٞزارزپ) ثب  6131زرطبٍ · 
زرٛبُییٞٝز آٓزیٌب ثٞز، آب ٛزگش  6151اُی طبٍ  6163ثب آٌٗٚ اسطبٍ . اسزٝاج ٗٔٞز( اٝٗب اٝٗیٞیَ) ثب  6113زرطبٍ · 

 . تبثؼیت آٓزیٌب را ٗپذیزكت

ٝ آْٜٗ ثربطزاٗگیشٙ ٛب ٝػوبیس ثٚ طٞیض ركت ٝ ًْ ًْ زرآٓزیٌب اسٓحجٞثیت ٝی ًبطتٚ ػس،  6151زرطبٍ · 
 . طیبطی ای ًٚ زاػت

را طبذت ًٚ زرآٓزیٌب ثٚ ٗٔبیغ ( The king in New York) زٝثبرٙ ثٚ اٗگِظتبٕ ركت ٝ كِْ  6151زرطبٍ · 
 . را ٗیش ٛٔزاٙ ثب ؿٞكیب ُٞریٖ طبذت( Countess from Hong Kong) كِْ . زرٗیبٓس

 . بیشٙ اطٌبراكتربری ثٚ ٝی اٛسا گززیسثٚ ٛبُییٞٝز ثبسگؼت ٝ یي خ 6111زرطبٍ · 

 . ثٚ ُ٘سٕ ركت ٝ ٌِٓٚ ٝی را ُوت اكتربرزاز 6115زرطبٍ · 
 .طٞیض ثٚ ذبى طپززٙ ػس" ًزٝطیز" طٞیض زرگذػت ٝ زر" ٝی ٝی" زر  6111زطبٓجز 15ثبالذزٙ چبپِیٖ زر· 

 

 

 


