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ایران یموج نوی سینماسه نسل    
 

 1علیرضا عطا

 

 چکیده :

 
است،  مطرحب ایران الدر سینمای قبل از انق لموج نوی سینمای ایران به عنوان مهمترین تحو

بر هجری شمسی، ساختار سینمای ایران را  50و 40های در دهه سینما جریانی به نام موج نو

.  شدتغییرات اساسی  ایجاد درمناسبات سنتی جامعه رخ داد،  سیاسی که اثرعوامل اجتماعی و

خاستگاه اصلی موج نو، ادبیات داستانی و به ویژه ادبیات داستانی مدرن است. ارتباط سینماگران با 

های روایتگری آثار سینمایی آنها گردید. در پژوهش حاضر، با  شیوهادبیات، موجب تحول در 

 شد. پرداخته ایران موج نوی سینما تحلیل به تحلیلی،  -توصیفی یکردرو اسنادی و روشاستفاده از

موج اول  .مشاهده می شوددر سه نسل از سینماگران ایران  تأثیر جریان ادبی مدرن بر موج نو ،

شکل گرفت و آثارمتعددی از آن  80قبل از انقالب ، موج دوم بعداز انقالب و موج سوم که در دهه 

را در محافل سینمایی داخلی و خارجی به نمایش در می آید و جوایز ارزنده ای نیز دریافت می 

 کنند.

 

 نسل ، موج نو ، سینماسه  واژه هاي كلیدي:

 

 

 مقدمه

هم رسانه است و هم هنر، در رابطه با مخاطبان نقش  نکهیا لیبه دل نمایاست. س لمیو محصول آن ف نمایس ،یارتباط جمع یها از رسانه یکی
و  کندی ارتباط برقرار م یاز مخاطبان در مدت زمان کوتاه یریبه اعتبار رسانه بودن با عده کث نمایها و هنرها دارد. س رسانه ریبا سا سهیدر مقا یمهمتر

با ناخودآگاه افراد  شتریاز آنجا که ب نمایهنر و س میرمستقی. اثرات غگذاردی بر آنها اثر م زین میرمستقیغ م،یمستق یرگذاریبه اعتبار هنر بودن، عالوه بر تأث
را  یاحساسات گوناگون و متفاوت نمایسو  لمیف ن،یآنها درباره مسائل گوناگون دارد. همچن تیذهن رییتغ ای تیدر تثب یتر کننده نییسروکار دارد، نقش تع

 (.1397که تاثیرپذیری از موضوع های مطرح شده را دو چندان می کند)راودراد، زدیانگیدر  مخاطب بر م
هست.  زین ها دهیپد نیتأمل در ا یانجیاست، م یندگو ز تیبه فرهنگ، هو یده شکل یاصل یاز ابزارها یکی نکهیا یدر عصر حاضر، سوا نمایس  

       ،یانیب یندهایفرا ت،یروا ک،یجهان دارد و به مدد فرم، تکن دنیکش ریدر به تصو یاساس ینقش ،یها و اَشکال زندگ گفتمان زیهنر با بازنمود ست نیا
و در  کیبه سبب رابطه ارگان یشکل هنر نی. اندیآفری انسان م یاجتماع یو هست یفرهنگ اتیاز ح رگذاریتأث ییماژهایا نها،یو جز ا ییبازنما یها وهیش

. اشدب یاجتماع اتیتحوالت در ح یهای دگیچیژرفاها و پ ق،یدقا ف،یفهم ظرا یانجیم تواندی ، میکیالکتیتعامل د یاجتماع نهیبا زم ی آنها همبافت
 (.1392میانجی های فهم جهان اجتماعی مبدل می سازد)محمدی ، نیتریاز قو یکیبا جامعه، آن را به  نمایس  نیبنابرا

از فلسفه است و حاصل تامالت  یا است که خود شاخه یباشناسیمطالعه اثر از منظر ز ،یاز دو بعد قابل مطالعه است: اول یبه مثابه اثر هنر لمیف
و  یزشود هم ار یمعنا که سع نیاست، بد یشناس اثر از منظر جامعه یساست و نوع دوم، مطالعه و برر گرانیچون افالطون، ارسطو، هگل و د ینیمتفکر

کشف شود. با  سته،یهنرمند در آن ز ایکه اثر در آن به وجود آمده  یطیمح یاجتماع اتیو واقع ینیع یاثر با ساختارها یساختار و محتوا نیارتباط ب
 یشناس جامعه بههنوز وابسته  ینکرده است و تا حد دایپ یمهجور مانده و توسعه چندان اریاما بس ستینوظهور ن یلیخ لمیف یشناس جامعه نکهیوجود ا

 (.1393)صادقی و همکاران ،است اتیادب
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 ه یگیرد غالباً متأثر از نگاهی است که فیلم ساز نسبت به پدیده های جهان دارد. دانش فیلم سازی هست عالم سینما صورت می ی که درالتتحو
       شود. اگر فیلمساز بتواند علم خود را در این رهگذار افزایش دهد نه تنها به خلق اثر تازهای دست  این نگاه محسوب می ه یاصلی و تقویت کنند

ساخت فیلم نشان یابد بلکه ممکن است سبک خاصی را نیز در عالم سینما بنیان نهد. توجه به نظریه های مهم فیلم و سینما و به کارگیری آنها در  می
بین ذهن  از دقت فیلم ساز در خلق اثری باب طبع مخاطب دارد؛ زیرا این نکته مهم است که فیلم ها اساساً برای اقناع مخاطب و ترغیب و تقریب سازی

یای ذهنی مخاطب نزدیک کند. لذا کند که هرچه بیشتر بتواند خود را به دن ش میالاند و از این طریق فیلم ساز ت او و دنیای مجازی فیلم ایجاد گردیده
ا بنا کند از حقایق عالم واقع در خلق عالم خیال فیلم با اختیار در گزینشِ حقایق بهره ببرد. اساس شکل گیری نظریه های فیلم نیز بر این مبن می سعی

   گاه های صاحب نظران سینمایی به دست نیامده بود، نهاده شده است. اما از آنجا که در اوایل شروع کار سینما هنوز تجارب کافی در به کار گیری دید
نگرش به ساخت فیلم در میان فیلم سازان و نظریه پردازان به  ه یفات عدیده ای در نحوالبرداشت های متفاوت و گاه همراه با نقص موجب گردید اخت

آن، علی رغم آنکه منجر به تقویت  ه یماگران گردید و نتیجوجود آید. این امر موجب پدیدار شدن نوعی جبهه بندی در بین نظریه پردازان و سین
ای به وجود آید. در نتیجه بعدها فیلم سازانی پا به  ت سینمایی تولید شده فاصلهالهای فیلم و محصو مکاتب نظری فیلم شد، سبب گردید تا بین نظریه

های تجربی از صنعت  کن وجود داشت اما با این حال با کسب مهارتعرصه گذاشتند که میزان آشنایی آنها با مکتب های نظری فیلم در حداقل مم
هنر سینما  ه یمعکوسی با مبانی تئوریک فیلم و فلسف ه یسینما و با کمترین اتکا به نظریه های سینمایی دست به ساخت آثاری زدند که رابط

 (.1394)قبادی کیا و همکاران،داشت
 درباره ی موضوع اطالعات گردآوری .شود می پرداخته ایران موج نوی سینما تحلیل به تحلیلی، -صیفیتو رویکرد اسنادی و روش با ،مقاله این در

 منتشر مجموعه این رسمیِ یا وبسایت چاپی های نسخه طریق از که شده انجام هایی گزارش و نشریات بولتن ها، به مراجعه پژوهش با این اصلی

و امکان  یدار اجتماع پر شتاب و دامنه راتییمصادف با دوره تغ نکهیهم با توجه به ا رانیا ینماینو سموج  .اند گرفته قرار عموم دسترس در و شده
 تحوالت باشد. نیدهنده ا انعکاس تواندی است م رانیا یو فرهنگ یانتخاب آن ، اقتصاد

 بیان مسئله
/  فیاییاجغر ه یودمحددر آن  مشخص ربهطو که دبوای  هیژو نیو روا دیقتصا، ا اعیـجتما فنی یطاشر لمحصو،  كمتحر تصویرو  سینما هپدید

 نشد هکنداپر. شد هکنداپر ناـجه سراسر بهو  نماند بغردر  هپدید ینا ماا(.2004ماسی ،) .دبو هدـمآ پدید ،دشو شناختهمی بغر نعنا با که فرهنگی
را  دازانپر نظریهو  نفیلسوفااز  ریبسیا هلا ایرـب هدـپدی نـیا که همیتیاز ا اجد.  کرد جلب دخو بهرا  ریبسیا تتوجها ن،جهادر  گیر عالم هپدید ینا

 تمجیدو  توجه ردموده ای  ندیشهو ا یهنرعنوان آفرینشی  به یگرد برخیو  صنعتیو  لمبتذ یتولید انعنو بهآن را  برخی.  .دکر لمشغو دخو به نیز
 (.2004دند) یزدانجو،دا ارقر

      و  اعنوا یهادر درك ارزش  سینما مطالعه ی دکهـمعتقدن بیستم هسدآن در  همیتو ا سینما مطالعه ببادر سینما مبانیدر دازانپر نظریه برخی
ی ها فیلم که ینیآن، د رکناو در  كترسناو  نترـسو رـنظی اـنهاز آای ، علمی و یا ترکیبی  فسانها ن،سترو، نظیر سینمای ینماییـس فـمختل های قالب

 مانند ای هپدید تکنیکی یهاش از ارز اجد دازانپر نظریهاز  رـیگد یـبرخ (.2005فیلیپس،ی جدید دارند،نز مفید و موثر است)ها  فیلم دنگر هـب قدیمی
 نسانیا یهاش ارز شسترـگو سطـب رب دازانپر نظریهاز  یگرد هیوگر.  دـناده  تأکیدکر هپدید ینا شناسی ننساو ا شناسی  معرفتات  تأثیر،  سینما
. در  دکر جمع دشخودر دیگر را  یهنرهااز  گیربز بخش ایر. ز شد اریگذ منا بیستم نقر همعجز که یهنر کرده اند. تأکید جدید  ی هپدید ینا توسط

 مـیکو  ستـبیو  بیستم نقرو .... در  تئاترو  نقاشی نچو ییگرد یهنرهااز  تر ونفزا ربسیان آات یرتأث رو ، ینو از ا جهیو چند ستا یهنر سینما قعوا
  و ناـمخاطب نمیادر  خالقیا ارزش هایبسط در یموثر فرینیآ شـنق هـب درقا سینما که ستا فشگر یرتأث همین ه یسایدر  شک بیو دارد .  تـشدا

 به هپدید ینورود ا مجموعه .دارد دوخدر یکجارا ....و  نقاشی بلعاو نگریویی، یدو تصویر و اصد ایشـنم نوـچ هنرهایی تاثیر سینمایعنی .ستا جامعه
 ان،ریا یسینماشمسی ،   50 و 30و 40 ههدر د هیژو به. دکر شدر انهنرمندو  انشنفکررو ه یبدن بیندر  سرعت هـب ماا گرفت رتصو میآرا به انیرا

 (.1396صادر می کرد)صابری و همکاران ، منطقه یهارکشواز  ریبسیا بهو  دکر خلق عظیمی،  اتتولید
به نشریات سینمایی قدیمی)اوایل دهه پنجاه شمسی( بیندازیم. به بحث هایی خواندنی درباره موج نوی سینمای ایران بر می خوریم گذرا  اگر نگاهی

د چنین که در آن زمان حرف و ایده تازه ای محسوب می شد. جالب اینکه برخی از فیلمسازان که خود نیز داخل این جریان تعریف می شدند، اساسا وجو
ها و نتایج این تغییر و تحول را بیرون از ایم و به روشنی می توان نشانهیانی را انکار می کردند! حاال که قریب به نیم قرن از آن زمان فاصله گرفتهجر

متاثر از موج نوی به نظر بخش مهمی از این مخالفت ها با موج نوی سینمای ایران، به نامگذاری آن برمی گشت، که .آن زمان و با اشراف بهتری دید
کشید که نهایتا منجر به رد کل  سینمای فرانسه )در دهه پنجاه میالدی ( انجام شده بود و همین مسئله ناخودآگاه پای قیاسی مع الفارغ را به میان می

ی ایران در دل یک سینمای کامال اما جدا از شباهت نامها، این دو موج نو، در محتوای خود تفاوتهای بنیادین داشتند .موج نو سینما.ماجرا می شد
ای و تجاری با شکستن قواعد و تکنیک تجاری، اما به لحاظ تکنیکی ابتدایی رخ داد؛ برخالف موج نو فرانسه که برای چالش کشیدن یک سینمای حرفه

 رویکرد با تازه و متفاوت سینمای یک گیری شکل به حاکم بر آن شکل گرفت. بنابراین خروجی آنها نیز کامال متفاوت بود، موج نو سینمای ایران 
کرد، سینمای تجاری را نیز تحت تاثیر قرار شد، بلکه توفیق چشمگیر تجاری قیصر )مسعود کیمیایی( شاخه مهمی از موج نو را نمایندگی مین ختم هنری

منظر واقعا از موج نو فرانسه متفاوت و ممتاز داد و سینمای گنج قارونی رایج را به سمت سوی سینمای جاهلی و کاله مخملی سوق داد، و از این 
بی گمان تاثیرگذارترین جریانی است که تاریخ سینمای ایران به خود دیده وتبعات این تاثیر تا به « موج نوی سینمای ایران» (.1397، طالبی نژاد)بود

ی گذشته را، در ادامه حرکتی دانست که با موج نو سینمای ایران امروز نیز رسیده و پر بیراه نیست اگر بخشی از موفقیت های سینمای ایران در دهه ها
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. در واقع جریانی که در آن دهه سینمای ایران  رسیدندتمامی فیلمسازان موسوم به موج نو ، از دل مدیوم های مختلف هنری به عرصه سینما  .آغاز شد
 . ایجاد شد ، جریانی بود متاثر از ادبیات و تئاتر و سایر جریان های روشنفکری . به همین دلیل چند پاره است و به وحدت نمی رسد

 او و بینش تفکر که از عمیق و پردغدغه ، خاص سینما نگاهی به وینگاه است.سینمای ایران موج نوی یکی از ارکان تاثیرگذار در مسعودکیمیایی 
سازی کرده  به فیلمتبدیل  او را  ، های انسانیباورها و ارزشو بستر  قالب وی در عظم راسخ و خستگی ناپذیر دراین نگاه  است. نسبت به جامعه برآمده

لحن مردمی و روایت مضامین قصه در فیلم های کیمیایی  است.نقش بسته های تاریخ سینما برگه آثارش در ، گراجامعه وکه همواره با نگاهی مستقل 
بارها و بارها با لحنی کیمیایی فیلم های در  تاکنون به سینمای او جایگاهی یگانه بخشیده است. گذشته نسبت به مردم جامعه و هویت ایرانی، از  متعهد

ست که در آن  فریاد زده و در جستجوی سینماییجامعه همگام با مردم همراه و  ، تقابل خیر و شردر  ،عدالت طلبی بدنبال  و آرمانگرا  اعتراض آمیز
شوند اما با مشکالت سیاسی و اجتماعی درگیر می او در بیشتر مواقع هایقهرمانان فیلم همراه نشد. زشتیپای رفاقت و پاکی ایستاد و با خیانت و ببتوان 
شاخص  برای مردم خوشایند است. سه عنصر فیلم در هاهای خود بردارند و همین چالشاز ارزش که آنان حاضر نیستند، دستجالب در این است نکته 

از جمله اولین مسعود کیمیایی . شوندمی محسوب او کاری شناسنامه نوعی به و هستند عاطفی –موسیقی، دیالوگ و ارتباط انسانی  در فیلم های وی 
را تا  کاری خود مسیر که محسوب می شود و از معدود هنرمندانی همردم ومنتقدان را به همراه داشت وجههمزمان تو همیشه که آثارشاست  سازانی فیلم

. کیمیایی کامال با بقیه فرق دارد می توان گفت   50و  40فیلمسازان دهه  در امیان  ادامه داده است. راه دشواردریک  ، ی آنبا همه افت و خیزها امروز

تقسیم      « قیصر»هر چند تاریخ سینمای ایران را به قبل و بعداز . کند می آید و تغییر ایجاد می "سینما  "است که از دل  زیرا او جزو معدود کسانی
 می کنند.

های سینمایی نسل اول موج نوی سینمای ایران ترین فیلمبا فیلم سینمایی گاو شروع شد. برخی از برجسته ایران سینمای نوی موجنسل اول 
چی، سه قاپ، خداحافظ رفیق، داش آکل، آرامش در گاو، قیصر، حسن کچل، آقای هالو، پنجره، رضا موتوری، آدمک، فرار از تله، درشکهعبارتنداز :  

 .کنیممی مرور را هاآن بهترین از برخی ادامه در. شوندمی …حضور دیگران، رگبار، پستچی، یک اتفاق ساده و

 فیلم سینمایی گاو

نمایی گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی در ابتدا به دلیل محتوای خود که در واقع مروری رئال و واقعی از زندگی تلخ و سخت روستاهای فیلم سی
جشنواره  منتقدانایران بود موفق به دریافت پروانه نمایش نشد. اما دقیقاً بعد از همین ناکامی به صورت مخفیانه به خارج از کشور رسید و توانست جایزه 

د این فیلم ونیز را از آن خود کند. این موقعیت، حال و هوای عجیب و جدیدی را برای سینمای ایران ایجاد کرده بود که در نهایت باعث شد که مدتی بع
 .بتواند پروانه نمایش خود را در کشور دریافت کند

 فیلم سینمایی حسن کچل

و متفاوتی که در رابطه با این فیلم و قابل توجه  ساخته شد. نکته ویژه 1348علی حاتمی نیز در سال یاد فیلم سینمایی حسن کچل به کارگردانی زنده
مهم  سینمایی وجود دارد آن است که تصویرگر موقعیت ایران قدیم بود و به نوعی به عنوان اولین فیلم موزیکال سینمای ایران شناخته شد. موضوع

جانبه علی حاتمی به موضوع اخالق بود. به همین دلیل هم در این فیلم کرد نگاه همهخود متمایز می زمان همدیگر فیلم های دیگری که این فیلم را از 
 .رو شد و آنها را به انتقاد کشاندهای متفاوتی از فرهنگ عامه مردم ایران روبهتوان با نگرشسینمایی می

 فیلم سینمایی رضا موتوری

افتخارات بسیاری از جمله جایزه بهترین بازیگرد نقش اول  فوق توانستاکران شد. فیلم  1349گردانی مسعود کیمیایی در سال این فیلم نیز به کار
های موج نوی سینمای به عنوان یکی از بهترین فیلم درافت کند و 1349نواره سینمایی سپاس در سال طور بهترین موسیقی متن از جشمرد و همین

 .خود باشد ایران در نسل اول

 فیلم سینمایی رگبار

فیلم وجود دارد قابل توجه در مورد نکته اما ساخته شد و مورد توجه بسیاری قرار گرفت.  1351رگبار به عنوان اولین فیلم بلند بهرام بیضایی در سال 
ترین آثار سینمای ایران توانست خود را در میان داشته باشد. با این حال این فیلم نیز به عنوان یکی از باارزشچشمگیری آن است که نتوانست فروش 

 .های نسب اول موج نوی سینمای ایران جای دهدفیلم

 هافیلم سینمایی گوزن

قابل توجه در  موضوعدریافت کند.  ساخته شد و توانست در جشنواره جهانی فیلم تهران جایزه 1353ها به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال گوزن
و توجه مردم عامه را به خود جلب  درآیدنمایش  زیاد به یک سال بعد از ساخت فیلم توانست با اعمال سانسورهای بسیار مورد فیلم فوق این است که 

 .کند

 فیلم سینمایی قیصر

قیصر بود. این فیلم سینمایی به فیلم گیری نسل اول موج نوی سینمای ایران تأثیر بسیاری داشت، فیلم سینمایی تأثیرگذار دیگری که در شکل
مایش در را به ناز غیرت و مردانگی و....ای و در نهایت نیز تصاویر شایسته ریتم سنجیده با یککارگردانی مسعود کیمیایی روایت گر داستانی پرماجرا 

با محتوایی تازه و آثاری  از دیدن فیلمیعموم مردم نقطه نظر و ترجیح دهنده که نشان، در فروش گیشهآورد. نقطه عطف فیلم سینمایی قیصر موفقیت 
 در آن زمان بوده است.فرد منحصربه
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است تا افسر نگهبان با کمال جدیت به کارش نتری نرفتهگویند که چرا قیصر به کالمی :می گوید« قیصر»نجف دریابندری، مترجم ایرانی نیز درباره 
اند، سرگذشت دیگری هایی که به کالنتری رفتهاست. آنرسیدگی کند؟ سؤال مهملی است. این ازقضا سرگذشت آدمی است که به کالنتری نرفته 

است، سؤالش به همان ها به کالنتری رفتهچرا قهرمان آنها را روی پرده بیاورند. هرکس پرسید توانند سرگذشت یکی از این آدمدارند. اشخاص می
 (.1348) دریابندری ، اندازه مهمل خواهد بود

کیمیـایی تحصیلکرده سینما نیست، ولی شـناخت او از زبـان عامـه »گویـد:  ان در توصیف کیمیـایی میرصدر در کتاب تاریخ سیاسی سینمای ایـ
هـای آدمهـایش را از بطـن فرهنگ عامه و  کنـد. او گالیـه بخشد که تماشاگر را جذب می کیفیتی به آثارش میمـردم و فرهنـگ طبقـات فرودسـت 

 (. 1381)صدر، « کشد روزمرگی بیرون می
فته است. با وجود اهمیت چشمگیری که موج نو در تاریخ سینمای ایران داشته است، آن گونه که شایسته بوده مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار نگر

   فیلم های کیمیایی روایت گر داستان های اجتماعی بوده که بیشتر از جنبه های جامعه شناسی فیلم قابلیت بررسی و تجزیه وتحلیل را دارد .

 چارچوب نظری

 سینما
منحصر به فرد بود و به نوعی ارتباط وجود آوردند، همانند تمامی شئون فرهنگ مدرن غربی، بدیع و  م در غرب به1895سینمایی که برادران لومیر در

های  مدرن اعم از نظام اقتصادی، تولیدی، علمی، اخالقی، سیاسی، فرهنگی و رشد تکنولوزیک و ارزش ی جوانب و پیوند سینما با رشد موزون همه
 .(1369امید،)اسبات مدنیت جدید بوده استجدید و من نوین مدرنیت در غرب قابل ادراك است. سینما عصاره و آیینه و پیام این دوران جدید، زندگی 

ای که باید به  سینمایی که وارد ایران شد همانند تمامی واردات فکری غربی، کارکردهای آن را نداشت و به طور )شبه( مورد استفاد قرار گرفت، اما نکته
ی سایر کشورها  خیزد و وارداتی نیست و تجربه امعه برمیای اصیل و از درون خود ج ی مدرنیت غرب، تجربه آن توجه نمود این است که اصوال تجربه

آن  زنند و انطباق کامل آن، با مبدأ های فرهنگی اجتماعی خود به تفسیر از آن دست می ها و زمینه ای عاریتی است که متناسب با برداشت تجربه
  .کاری ناممکن و عبث است

هایی از شاه و دربار بود و  م وارد شد و منحصر به ثبت فیلم1900فر شاه به اروپا در سالسینما در ایران توسط دربار مظفرالدین شاه، در خالل س
دایی میان کارکرد اصلی خود )در غرب( را نداشت، اما رفته رفته به درون جامعه کشیده شد. وارد شدن سینما توسط شاه در ایران را نباید دلیلی بر ج

ها  باشی نخستین تالش میرزا ابراهیم صحاف .ی ایرانی در تولید تفکرات جدید است آن عدم توان جامعهی ایران دانست، بلکه دلیل  سینما و جامعه
ه.ش در خیابان چراغ گاز )امیرکبیر فعلی( نخستین سینمای عمومی ایران را ایجاد کرد. اگرچه پس از 1284برای عمومی کردن سینما را کرد و در سال

اهلل نوری حکم تکفیر او را صادر کرد و او دستگیر و تبعید شد، اما کار ل باشی به مخالفت برخاستند و شیخ فض مدت کوتاهی گروهی از مردم با صحاف
  (.1369امید،)هایی را در تهران رواج دادند زار ایجاد نمود. همچنین آقایوف و اردشیر خان سالن خان )ایوانف( ادامه داد و سینمایی را در الله او را روسی

های  که بسیاری از خانواده طوری های شدیدی از جانب روحانیون و افراد سنتی روبرو شد، به ی ایران با مخالفت آغاز ورود خود به جامعهسینما در 
ی رقصید تا تماشاگران را برا شین مخبرالدوله مین مادام پری آقابابیان در سینمای خود واقع در کوچه 1307دانستند. در سال تهرانی آن را حرام می

بانوان ترتیب داد و خانبابا معتضدی نیز سینمایی  تماشای فیلم )باراباس( ترغیب کند. علی وکیلی در سینمای خود در گراند هتل لژی را مخصوص
 (.1384فیلم مستند تاریخ سینمای ایران ،)مخصوص بانوان ساخت

های سینمایی را فراهم کرد. بنابراین سینما رفته  ی گسترش سالن همجموع این اقدامات باعث کمتر شدن اختالفات افراد سنتی و سینما شد و زمین
که مورد حمایت دربار رضاشاه بود، فیلمی مستند از سفر شاه به ترکیه را  رفته از انحصار دربار خارج گردید و به فضای عمومی راه یافت. معتضدی

اوانس اوگانیانس با کمک تعدادی از روشنفکران از جمله سعید نفیسی و عباس  های فراوانی را در سینماهای تهران به نمایش درآورد. ساخت؛ او فیلم
را ساخت. همچنین او با ( 1309ه.ش یک مدرسه ی سینمایی تأسیس کرد و نخستین فیلم ایرانی با نام )آبی و رابی( )تولید1308مسعودی در سال 

ی سنتی برآمد. او داستانی را به روایت می کشد که در آن شخصی که با  اندیشهساختن فیلم )حاجی آقا آکتور سینما( در صدد آشتی دادن سینما با 
 (.1380محمدی ،)ی سینما شود شود و اجازه می دهدکه دخترش ستاره سینما مخالفتی سرسختانه دارد، طی تحولی موافق سینما می

نخستین فیلم ناطق سینمای ایران به نام )دختر لر( را ساخت. این  1312عبدالحسین شیرازی )سپنتا( فرد تأثیرگذار دیگری در سینمای ایران است که در
ی  با اقدامات مذکور سینما رفته رفته جای خود را در جامعه (1380تهامی نژاد،) ی سینماهای تهران بود و از آن استقبال شد فیلم یک سال بر روی پرده

های سینمایی نیز رو به افزایش نهاد  شد. در کنار این گسترش مخاطب، فضاها و تکنیکایرانی باز کرد و تبدیل به اسباب تفریح و سرگرمی برای مردم 
 های مختلف فیلم به وجود آمد و کم کم پای خوانندگان و رقاصان نیز به سینما باز شد. اما مشکلی که در آغاز برای سینمای ایران به وجود و شرکت

 (.1380محمدی ،)بود؛ بنابراین توجه ادیبان و روشنفکران را به خود جلب نکردآمد، پیوند صرف با جریان های فکاهی و مردم پسند 
ها  ی مدنی نبود. توقیف بسیاری از فیلم هرچند که سینما در ایران تحت نظارت و سانسور دستگاه حکومتی قرار داشت، اما این مانع از پیوندش با جامعه

ها با اندکی توضیح سازنده یا تغییر در اجزا قابلیت اکران پیدا  دهد، کما اینکه همان فیلم سیاسی میهای انتقادی اجتماعی و  نشان از واقعی بودن فیلم
 (.1393)امانی،رساندند می کردند و به هر حال منظور خود را به مخاطب تیزبین می

 1332سینمای ایران قبل و بعد از مرداد 

هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای  1279در منابع تاریخی ذکر شده ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال 
و آید. صنعتی که ابتدا جنبه تفننی در درگاه مظفرالدین شاه قاجار داشت چند سال بعد به جامعه هنری ایران راه پیدا کرد سینمای ایران به حساب می
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چراغ های »سال بعد همزمان با رشد صنعت سینما در آمریکا اولین فیلم ناطق ساخته شد:  25های ایرانی شد.  سبب ساز ساخته شدن اولین فیلم
ز وضعیت از آن تاریخ به بعد سینمای ایران متاثر ا«. دختر لر»سال بعد در ایران هم اولین فیلم ناطق ایرانی به روی پرده سینما رفت:  5«. نیویورك

عد از سیاسی و اجتماعی کشور رشد کرد و برای مردمی که روز به روز ولع دیدن فیلم های جدید داشتند آثار بیشتری داشت. در دهه سی خورشیدی و ب
ینی مرداد دچار افت سنگ 28وضعیت خاصی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران حاکم شد. شرایط اقتصادی جامعه نیز پس از  32واقعه مرداد 

      و در طول جنگ جهانی دوم به شدت افزایش یافت و در  162به  100شاخص هزینه زندگی شهری در چهار سال پایان حکومت رضاشاه از »شد.
ت با اف (.1383)ابراهامیان،« رسید. 1047به  1332و در بحران نفتی اواخر  832رسید، در دوره رکود پس از جنگ به  1030های پایان جنگ به  سال

و حصر محمد مصدق بر جامعه حاکم کرده بود، سینما به سمت ساخت آثار سطحی و نازل  32چشمگیر اقتصاد ایران و خفقانی که حکومت بعد از مرداد
   اینان سعی می کردند ضمن استفاده از لودگی و مسخرگی یا سوژه های سوزناك بی سر و ته در هر فیلم، بی مناسبت یا با مناسبت،»پیش رفت. 

ساخت این آثار تا حدی ادامه پیدا کرد تا اینکه تبدیل به  (.1371)مهرابی،« صحنه هایی از رقص های نیمه عریان و آوازهای ساز و ضربی بگنجانند
یک قهرمان  های بعد شد. حاال دیگر اکثر فیلم ها باید کاراکترهای الت جوانمرد عاشق، دختر همیشه منتظر های سینمایی در سال درونمایه اصلی فیلم

ل کاله مخملی و مقادیر زیادی نوچه و بزن بهادر و چاقوکش می داشتند تا می توانستند در سینماها فروش داشته باشند. این وضعیت تا دهه چه
بود در سال میلیون دالر  34، 1333درآمدهای نفتی ایران که در سال »خورشیدی ادامه داشت. در این دهه اقتصاد ایران شاهد رشد چشمگیری بود. 

حکومت  (.1383)ابراهامیان،«ادامه داد 1355میلیون دالر رسید و این رشد شتابنده را تا سال  437به  1341و در  358به  1339، در سال 181به  1335
ماعی جامعه در قالب حاکمه که تالش زیادی می کرد تا سبک زندگی ایرانیان را به سمت غرب متمایل کند،دست به اصالحاتی در بدنه اقتصادی و اجت

انقالب سفید و اصالحات ارضی زد. این اصالحات جامعه شهری را گسترده تر می کرد. تشویق برای تسریع حرکت جامعه به سمت سبک زندگی غربی 
 روز افزون می شد. پیامد این امر، به وجود آمدن طبقات مختلف اجتماعی و ایجاد شکاف عمیق بین آنها بود.

 ایران سینمای روشنفکری
       گیری یک سینمای روشنفکرانه هستیم که ی سی و چهل شاهد شکل پسند دهه سینمای روشنفکری ایران در مقابل جریان غالب سینمای عامه

 آغازگر سینمای روشنفکرانه در ایران است. شب قوزی دیگر فیلم(1337)هی فرخ غفاری  شهر ساخت العملی به)فیلم فارسی( است. فیلم جنوب عکس
کند و فیلم خشت و  کند، ابراهیم گلستان، از دیگر کارگردانانی است که برخالف جریان غالب سینما عمل می نیز این روند را طی می( 1343غفاری )

رد و از همین ی تماشاگر ندا اندیشد، این سینما به هیچ وجه دغدغه پسند به موفقیت و تماشاگر زیاد می سازد. اگر سینمای عامه می( 1344آینه را در )
داستان گویی پرهیز  های کالسیک روایت  ها، حتی کلیشه انجامد. سینمای روشنفکرانه به شدت از کلیشه جهت کم کم به یک سینمای شخصی می

روزها تماشاگر  می آمد و این سینمایی نبود که به قول تحلیل گران آن آثار سینمای روشنفکری تنها در سینما کاپری به نمایش در(.1380)محمدی ،دارد

پسند در جامعه در این دوران و عدم جذب تماشاگر به سینمای  های عامه با توجه به جایگاه باالی فیلم .تخمه شکن خیلی مایل به ورودش باشد
ساز به وجودآمدن  ی پنجاه تأثیر گذاشت و زمینه روشنفکری، این سینما نتوانست موجب تحولی اجتماعی گردد، اما به طور خاصی بر روی سینمای دهه

ی بعدی نیز  های قبل از انقالب شد، هرچند که به مانند سینمای عامه پسند در دهه موج نو سینمای ایران و سینمای تأثیر گذار و جنبش ساز سال
 (.1393)امانی،حضور داشت و تا امروز نیز تداوم دارد

 موج نواصطالح 
        هایی که با هزینه کم ساخته ر کلی توسط نسل جدید فیلمسازان فرانسوی ساخته شدند. فیلماصطالح موج نو به فیلم هایی اشاره دارد که به طو

    که عبارت بود از سینمای مبتنی بر اقتباس های ادبی،  1950می شدند و مهمتر از همه این فیلم ها سر جنگ داشتند با رویکردهای رایج در دهه 
نام سینمای پیر و پاتال ها را به آن داده بود. بخش عمده ای از « کایه دو سینما» مایی که گروه مجلهدرام های لباس و محصول مشترك عظیم سین

وفو ساخته نخستین فیلم های موج نوی پرفروش را منتقدان پرنفوذ کایه دو سینما یعنی: کلود شابرول،ژان لوك گدار،ژاك ریوت،اریک رومر و فرانسوا تر

های کرد. به این معنی که دیگر فیلم، رویه اجتماعی یعنی مصرف را برمال میآن تکنولوژی یعنی دوره این در سازیفیلم رویه  (.1393)هیوارد،بودند
سازی در آمریکا، ها و استودیو به عنوان ضد سینما در برابر تکنولوژی فیلمهالیوودی با تولیدات عظیم، سرمشق نبودند و دوربین روی دست، حذف ستاره

داد. موج ها را تشکیل میها روبرو بودند، درون مایه فیلمتر با آنهای جوانای که نسلهای سیاسیهای شخصی و بعد از آن تنشآمد. تنش به روی کار
 هایهای متفاوت و سبک روایت متفاوت در ساخت و تهیه فیلم استفاده کند و برخالف سینمای کالسیک آمریکا، از ستارهکرد از سوژهنو تالش می

موج نوی )ها تماشاگر در قضاوت و خوانش فیلم آزادی داردشود(. در این فیلمکرد )به همین دلیل استفاده از نابازیگر زیاد دیده میسینمایی استفاده نمی
 (.فرانسه:ویکی پدیا

 شکل گیری موج نوچگونگی 
وه بر مفاهیم تخصصی سینمایی و هنری که دچار دگردیسی الخص عالهای سینمایی و با ها و جنبش موج نوی سینمای ایران همچون دیگر جریان

،بار  1327ای تولید فیلم ایرانی از  شود، مرهون شرایط تاریخی و سیاسی ً و اجتماعی و اقتصادی دوران خویش است. پس از رکود تقریبا یک دهه می
فنی، افراد بیشتری به تولید فیلم ایرانی در برابر فیلم خارجی ترغیب های  ه بر پیشرفتالودر ایران ع 30سازی آغاز شد و در دهه  دیگر فعالیت فیلم

ها مردم بیشتری را به تماشای فیلم در سینما متمایل کرده بود، ولی سینمای ایران از لحاظ ساختاری و اصول و  در عین حال که ساخت این فیلم .شدند
در این میان منتقدان و هنردوستان و نیز افراد تحصیل کرده که با  .شد ی تولید میا مایه های کم سازی پیشرفت چندانی نداشت و فیلم قواعد فیلم
ح الاشاره کرد که در واقع اصط«هوشنگ کاووسی»توان به  سازی در اروپا آشنایی داشتند، علیه این تولیدات جبهه گرفتند. از آن میان می اصول فیلم
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پسند ایران به کار برده  فردوسی برای نقد سینمای عامه ه یست که اولین بار توسط وی در مجلحی االفارسی اصط را ابداع کرد. فیلم «فارسی فیلم»
سازی، رقص و آواز، بدون ارتباط به  نه، قهرمانالپردازی عجو هایی همچون داستان شد. منظور از این اصطالح، آن دسته از آثار سینمایی است که مؤلفه

های خارجی بود، با این تفاوت که قهرمانان به فارسی  نویسی و تقلید ناشیانه از فیلم لی، فقدان اصول فیلمنامهت و معلوعلداستان، عدم رعایت روابط ّ
هنری  -که واقعا با معیارهای فرهنگی-فارسی، توهین به سینما و آثار ایرانی  ح فیلمالمنظور این منتقدان از به کاربردن ً اصط البته  کردند. صحبت می

های  فیلم کاووسی یکی از پیگیرترین مخالفین خیل” نبود.  شد و در عین حال از فنون سینمایی به میزان شایسته بهره برده باشدکشور هماهنگ با
جای فیلم ایرانی از  ( بهها فارسی است و هیچ پیوندی با جامعه ایرانی ندارد یعنی که فقط زبان این فیلم)فارسی  ح فیلمالتجاری مبتذل بود و اصط

سیامک یاسمی، )نظیر فیلم گنج قارون کم هجری در سینمای ایران رخ داد، فروش 40یکی از اتفاقات مهمی که در دهه  . ( 1383،جاللی )“اوست
هایی  دهد و از جمله معدود فیلم ف این فیلم شرایط جامعه را نشان میال(است. شب قوزی بر خ 1343فرخ غفاری، )(و نمایش فیلم شب قوزی 1344

شب قوزی مورد توجه منتقدان قرار گرفت، ولی فروش چندانی نداشت. اما مهمترین اتفاقی بود که در  .ای اقتباسی دارد ها فیلمنامه آن سالاست که در 
گاو های قیصر و  که فیلم 1348وه بر تولید فیلم شب قوزی، تا سال الهای مهم سینمای ایران باشد. ع توان گفت یکی از اتفاق این سالها افتاد که می

(اثر ابراهیم گلستان که  1343)گرفت؛ خشت و آینه شوند، دو فیلم دیگر ساخته شد که از هر لحاظی در تقابل با سینمای رایج ایران قرار می ساخته می
    ایران به شمار  ای بدیع در سینمای فارسی بود بلکه شکل روایت و ساختار سینمایی مدرن فیلم هم نمونه نه تنها از هر نظر مخالف با سینمای فیلم

فارسی مطرح  با فیلم خشت و آینه است که سینمای روشنفکری موجودیت یافت و به عنوان یک سینمای آلترناتیو در مقابل سینمای فیلم“آید. می
ساختار  هجری شمسی، سه فیلم سینمایی ساخته شد که تحول عظیمی در 1349و  1348یعنی سالهای  40ی در اواخر دهه(.  1384جاهد، )“شد

فارسی فاصله گرفتند و جریان تازهای را در  هایی بودند که از سینمای فیلم سینمای ایران به وجود آوردند. قیصر، گاو و آرامش در حضور دیگران فیلم
گاو، آرامش در حضور  نقطه عطفی در تاریخ سینمای ایران است. کیمیایی و مهرجویی و تقوایی فیلمهای قیصر، 1348سال ”سینمای ایران نوید دادند. 

فارسی بود، و خلق سینمایی که سنت ناپایدار فیلم هایی مانند شب قوزی  هدف مشترك این فیلمسازان دوری جستن از بازار فیلم .سازند دیگران را می
 (. 1377حیدری،)“و خشت و آینه را تداوم بخشد

، مشهود است مقوله ادبیات و تأثیرپذیری از آن  وان مهمترین آثار موج نوآنچه که در خصوص سه فیلم قیصر، گاو و آرامش درحضور دیگران به عن
اند و فیلم دیگر یعنی قیصر توسط فیلمسازی نوشته شده که  دانند، از ادبیات اقتباس شده است. دو فیلم از سه فیلمی که آغاز موج نو را با تولید آنها می

نویسی، مشخص است که با ادبیات قرابت دارد. بنابراین خاستگاه موج نوی سینمای ایران را  دیالوگبا توجه به فیلمنامه اثر، شیوه داستانگویی و حتی 
 فرمان نباید در ادبیات جست و نه تنها این سه فیلمساز بلکه حضور فیلمسازان دیگری در جریان موج نو همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، بهم

گلشیری یکی از نویسندگان نوگرای ایرانی که در نوشتن فیلمنامه شازده احتجاب مشارکت داشته ، در  .کنند تأیید میآرا، علی حاتمی و ... این فرضیه را 
سینمای ایران بیش و کم مدیون داستان های داستان نویسان معاصر است و اغلب فیلم های قابل ذکر بازسازی شده ی       »این باره می نویسد:

هر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی ، آرامش در حضور دیگران ، گاو ف آشغالدونی ازساعدی ، تنگسیر چوبک ،آوسنه ی داستان های معاصر است :شو
داستان باباسبحان دولت آبادی ، داش آکل هدایت ، شازده احتجاب و معصوم اول من ، وام هایی است به سینما. حتی بعضی از کارگردانان خود ابتدا 

 (.1378گلشیری ،«)نویس بوده اند ، از گلستان گرفته تا تقوایی و زکریا هاشمی و بیضایی...نویس یا نمایشنامه 
فارسی ها بودند باعث شد تا بعدها منتقدین سینما از آن به عنوان موجی در برابر سینمای بدنه یاد کنند. م هایی که در تضاد با فیل ساخته شدن فیلم

موج نوی سینمای »بر این دست از فیلم ها نهادند.« موج نو»و متاثر از جریان اصیل سینمای هنری اروپا نام  عده ای از آنها حتی پارا فراتر گذاشته
سازانی با سبک ها و گرایش های متفاوت را  چهل شمسی در سینمای ایران شکل گرفت. این جنبش که فیلمه ی ایران، جنبشی سینمایی بود که در ده

ان سینمایی رادیکال به وجود آمد و پاسخی به نیازهای مخاطبان سینمای هنری، روشنفکرانه و جدی ایرانی بود که از دربر می گیرد، به عنوان یک جری
زیبایی شناسی سینمای فارسی و تولیدات آن خسته و دلزده بودند و سینمایی را طلب می کردند که بتواند مسائل مهم جامعه ایران را بیان کرده و از نظر 

 فیلم چند اکران از بعد  همانطور که اشاره شد عنوان موج نو توسط منتقدین در آن دوره (.یورو نیوز:پرویز جاهد)« ی، مدرن و پیشرو باشدو ساختار روای
 :شد اطالق آنها به

 «کیمیایی: ما این عنوان)موج نو( را انتخاب نکردیم. مطبوعات خودشان این اسم را روی ما گذاشتند» 
ها نوشتند موج نو سینمای ایران و سینمای متفاوت. فکر کنم فریدون رهنما این عنوان را مطرح مان بود. روزنامههایاعتراضزمان با مهرجویی: هم -

 شناخت. یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشتیمکرد. او خیلی در تئوری روز سینما خبره بود. آندره بازن و رابین وود و امثالهم را خوب می
پرسیدند و من حرفی برای گفتن نداشتم چون ما این عنوان را برای و بودم در آن کنفرانس. مدام از من در مورد موج نو میگکیمیایی: من هم سخن

دانستند که چه کسی مشغول چه خودمان انتخاب نکرده بودیم. خالصه حکومت ماجرا را خیلی سفت گرفت. خیلی مسلط بودند به اوضاع. خوب می
اید دیم که از جریان غالب سینمای آن دوران جدا شدیم. بعد آقای فردین به ما خرده گرفت که شما اسم خودتان را گذاشتهنفر بو 17کاری است. ما 

گذارد گذارد چلوکبابی خوشمزه، نمیکند، اسمش را میرو هستیم که هژیر داریوش رفت آن باال و گفت آدم که چلوکبابی باز میپیشرو. مگر ما پس
 (گفتگویی خواندنی میان مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی: سایت مد و مه)« چلوکبابی بدمزه!

بازگشت سینماگران ایرانی تحصیل کرده در »موج نو اما جریانی نبود که یک شبه و با ساخته شدن چند فیلم حاصل شود. این موج مقدماتی داشت: 
هژیر داریوش، پرویز کیمیاوی، داریوش مهرجویی، آربی اوانسیان، کامران شیردل، رشته سینما از غرب )فریدون رهنما، فرخ غفاری، هوشنگ کاووسی، 

 بهمن فرمان آرا، سهراب شهیدثالث و...(
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اسیس کانون فیلم تهران به وسیله فرخ غفاری و نمایش آثار شاخص و برجسته سینمای کالسیک و هنری اروپا و آمریکا و آشنایی سینماگران ت -
 مدرنایرانی با آثار سینمای 

 نوی فرانسهرشد ادبیات و نقد سینمایی و گفتمان انتقادی فیلم در ایران، تاثیر جنبش ها و جریان های سینمایی مدرن مثل نئورئالیسم ایتالیا و موج -
 ایرانی فیلمسازان سینمایی بیان بر آن تاثیر و مستند سینمای تحول و گیری شکل و گلستان استودیو تاسیس -
 تهران فیلم جهانی جشنواره و شیراز هنر و جشن مثل هنری و سینمایی های هجشنوار گیری شکل-
 هنرمندان و نویسندگان سینماگران، بین خالق ارتباط و مدرن هنر و تئاتر داستانی، ادبیات تاثیر و رشد-
 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سینمایی بخش تاسیس- 
 سینمایی در ایران های دانشکده تاسیس-

به عنوان جریانی سینمایی با استراتژی و اهداف سینمایی  ،بدین گونه موج نوی سینمای ایران، اگرچه برخالف همتاهای فرانسوی یا آلمانی یا برزیلی 
برخی سینماگران شاخص و صاحب سبک مثل مهرجویی، کیمیایی، تقوایی،  ه یمشخصی شناخته نمی شود و بیشتر کوشش های فردی و پراکنند

هویت  ثالث، نادری و بیضایی است، اما وقتی حاصل این کوشش های پراکنده و متنوع را در کنار هم قرار می دهیم، به جریانی مهم و تاثیرگذار باشهید
:پرویز  یورونیوز)«سینمایی ویژه و متمایز با جریان غالب سینمای تجاری ایران مواجه می شویم که نمی توان از اهمیت و تاثیرگذاری آن غافل ماند

   (.جاهد
 های ساخته از «قوزی شب» و «شهر جنوب» ،«آینه و خشت» مثل گلستان ابراهیم از داستانی و مستند هایی فیلم با نو موج به معروف های فیلم 
سینماگران مدرن و خالقی ران و ظهور ای سینمای در جدی تحولی برای را زمینه و شدند آغاز رهنما فریدون «جمشید تخت در سیاوش» و غفاری فرخ

دثالث و مثل مهرجویی، تقوایی، کیمیایی، بهرام بیضایی، امیر نادری، آربی اوانسیان، پرویز کیمیاوی، محمدرضا اصالنی، کامران شیردل، سهراب شهی
(، مغول ها 1349سرو هریتاش،(، آدمک )خ1349(، رضا موتوری )مسعود کیمیایی،1349عباس کیارستمی آماده کردند. آقای هالو )داریوش مهرجویی،

(، شازده 1353(، زیر پوست شب )فریدون گله،1352(، تنگنا و تنگسیر )امیر نادری،1352( آرامش در حضور دیگران )ناصر تقوایی،1352)پرویز کیمیاوی،
( و باقی فیلم های این گروه همگی به 1354(، گوزن ها )مسعود کیمیایی،1353(، اسرار گنج دره جنی )ابراهیم گلستان،1353احتجاب )بهمن فرمان آرا،

 خورشیدی هم ادامه پیدا کرد. 57اجتماعی ایران بودند. موج نو بعد از پیروزی انقالب در سال  -نوعی بازتاب شرایط سیاسی

 دوم نسل ایران سینمای نوی موج

در  سازی بعد از تحوالت سیاسی و اجتماعیدوران فیلمشد. شروع فیلم سازی روبرو بعد از انقالب اسالمی، موج نوی سینمای ایران با نسل دوم 
گیری نسل دوم موج نوی های تأثیرگذار در شکل. از جمله فیلمآوردهای ناشی از آن فراهم ، بستر مناسبی را برای تغییرات سینمایی و جریانکشور

طور ها و همینیر پوست شهر، طالی سرخ، زمانی برای مستی اسبهای آسمان، زهای سینمایی دونده، طعم گیالس، بچهتوان به فیلمسینمای ایران می
 گبه اشاره کرد. 

 سوم نسل ایران سینمای نوی موج

ارتقای  نقشی اساسی ایفا کرد. رشد و در این موجاصغر فرهادی  . شکل گرفتشمسی  80سومین و آخرین نسل از موج نوی سینمای ایران در دهه 
گیری نسل سوم موج نوی ه عالوه روی کار آمدن نسل جدیدی از کارگردانان و بازیگران، شرایط خوبی را برای شکلسازی ایران در این دوره بفیلم

چنین درباره الی، جدایی نادر از سیمین، نفس عمیق و هم می توان به فیلم های های سینمایی موج نوی سوم سینما فیلماز سینمای ایران فراهم کرد. 
  اشاره کرد.فروشنده 

 مخالفین موج نو

از  موج نوی سینمای ایران همانقدر که تئوریسین ها و هواداران زیادی داشت در مقابل منتقدین و مخالفین جدی ای هم پیش روی خود میدید. یکی

 وجود نو موج ایران سینمای  این مخالفین، ابراهیم گلستان؛ از مبدعین موج نو سینمای ایران است! نویسنده و کارگردان شهیر ایرانی که معتقد است در
میگی درباره چیزی حرف بزنم که بهش اعتقاد ندارم. در تو یک تصورات  من به تو. پرته خیلی( ایران سینمای در نو موج پیدایش) قضیه این آخه »:ندارد

 (.1384،ابراهیم گلستان )« و فکرهایی هست که فکر می کنی اون هایی که فیلم ساختند،درس خوندند
اصوال  برخی منتقدین نیز بر این باورند موج نو آنطور که در فرانسه پدید آمد و عقبه تئوری و فکری مستحکمی پشت آن بود در ایران شکل نگرفت و

 و هانجریا براساس را اروپا سینمای» نمی توان برای ساخته شدن چند فیلم به زعم آنها شبه روشنفکری در دهه چهل عبارت موج نو را نام نهاد. 
دنبال جریانی است که ژانر در آن کمرنگ و تاریک شده است از طرف  به پا ارو سینمای در نو موج. کنندمی تعریف ژانر مبنای بر را آمریکا سینمای

ها به وجود آمده بود. اما در ایران تولید فیلم گاو محصول دیگر قیمت ابراز فیلمسازی پایین آمده بود و فرصت فیلم سازی در خارج از استودیو برای جوان
« توسط افرادی همچون مهرجویی، نصرت کریمی، شهید ثالث و مسعود کیمیایی استهای سینمایی  پولدار شدن دولت در مشارکت آن در ساخت فیلم

 (.فارسی،حسن حسینی ایلنا، نشست بررسی جریان فلیم)
ی اصلیِ مورد نظر من این است که موج نو فارسی تعیّن ندارد و تعریف روشنی از آن در دست نداریم. نکته موج نو مفهومی است که مثل فیلم»
کنیم، ی ذهن منتقدان است. یعنی گروهی از منتقدان، به دالیلی که به آن اشاره میآمده از واقیعت تولید سینمای ایران نیست، بلکه برساختهای برپدیده

زتولید کنند. های فرهنگی و اجتماعیِ دو جامعه در سینمای ایران باکوشیدند آن تلقی ذهنی را، که از مفهوم موج نو فرانسه داشتند، بدون توجه به تفاوت
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سایت ماهنامه شبکه )« ای مرتبط با تاریخ نقد فیلم در ایران است تا تحول تاریخی تولید فیلم در ایرانخواهم بگویم موج نو بیشتر پدیدهبنابراین می
 (.آفتاب،حسن حسینی

 پیشینه تحقیق 

تحلیل و  سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران پرداختند.تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی در تحقیقی تحت عنوان  (1395کاران )همسینا و 

در دوران اصالحات،هدف اصلی این مطالعه بوده است. به همین « سینمای کرد»اجتماعی موثر بر شکل گیری موج نوی  –واکاوی جریان های سیاسی 
بندی با استناد به مدل پیشنهادی محققان که شکل بومی تحلیلی در قالب یک تحلیل مقوله  –منظور در یک خوانش استنتاجی و به روش تفسیری 

بر بستر سینمای «فیلم به زبان کردی »به چگونگی تکوین  ،شده نظریه نوول اسمیت ، تری الول و جرج هواکو در پیدایی موج های نو سینمایی است 
       ی و فراهم شدن شرایط مناسب ساختاری برای تشکیلروشنفکری ایران تحلیل گردید. این مطالعه نشان داد که در نیمه دوم دهه هفتاد شمس

و سپس جنبش ساخت فیلم به زبان کردی شکل گرفت که بعدها فیلم سازان این جنبش با « سینمای قومی ایران»جنبش های سینمایی نوظهور ، ابتدا 
فیلم با منطقه کردستان عراق و همسویی با جریان های برجسته سازی مشخصه های سبکی جدید در فیلم هایشان و نیز روی آوردن به تولید مشترك 

« سینمای کرد»مشابه در اروپا و ترکیه ، توانستند ضمن حفظ مشترکاتی با سینمای ایران خود را از آن متمایز سازند و شرایط الزم برای ایجاد موج نوی 
 را پدید آورند.

– 1357)گیری و تحول جریان موج نو سینمای ایران  شناختی روند شکل تحلیل جامعه در تحقیقی تحت عنوان (1394صادقی و همکاران)

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  کند بین شرایط و زمینه که مشخص با اتخاذ رویکرد بازتاب درپی این استفوق تحقیق ( پرداختند.1348
ای وجود دارد. این تحقیق  های موج نو سینمای ایران چه رابطه گر فیلمحات ارضی از یک سو و از سویی دیالنیز جریان روشنفکری ایران بعد از اص

   تی که در الدهدکه تحو های این تحقیق نشان می ها پرداخته است. یافته شناختی به مطالعه این فیلم کیفی با به کارگیری تکنیک تحلیل نشانه
ت الهای مورد مطالعه انعکاس داشته است. از جمله این تحو ر مثبت یا منفی در فیلمهای ذکر شده جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده بود به طو عرصه

سنت و  توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییر ساختار اجتماعی در نتیجه مهاجرت به شهرها، تغییر نقش اجتماعی زنان و حضور اجتماعی آنها، تقابل می
گرایی، فساد و  دارانه، رشد مصرف ضی، اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت، رواج مناسبات سرمایهمدرنیته، تغییر نظام اقتصادی بعد از اصالحات ار
زدگی، ورود عناصر فرهنگی جدید،  گرایی یا غرب اعتمادی عمومی، بوجود آمدن حرکات چریکی، غرب ناکارآمدی حاکم بر حکومت، جو نارضایتی و بی
گرایی، بازگشت به خویشتن، تعریف جدید از دین، نقش اجتماعی روشنفکران، تقدیس مبارزه، انتقاد از  فقر فرهنگی، نقش اجتماعی مذهب، نفی غرب

 . ... شدگی و عملی و تسلیم روشنفکران به خاطر بی

عنوان سینما به ه.ش پرداخت.  1357-1347تاثیر سینمای موج نو ایران د جنبش های اجتماعی سال های  در تحقیقی تحت عنوان (1393امانی )

         های هنری دوران مدرن سهم زیادی در زندگی روزمره انسانها دارد و به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناسی هنر مورد بررسی قرار  یکی از پدیده
امعه کشانده شد. روند ی مدرنیزاسیون، سینما نیز گسترش یافت و به عنوان هنری وارداتی از دربار به سطح ج گیرد. در ایران با ورود به عرصه می

ی تفکر و واقعیت کشانده شد. سینمای فیلم  ی صرفا سرگرم کننده و آرمانی به حوزه گسترش این هنر جدید در مضمون نیز توسعه یافت و از جنبه
      1357-1347یها ی سال ی سی و چهل شمسی، زمینه را برای به وجود آمدن سینمای روشنفکری و موج نو فراهم کرد. در فاصله فارسی دهه

 هایی در ایران ساخته شد که عالوه بر موضوعات واقعی، مضمون و بیانی انتقادی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشت و همین فیلم
 .های اجتماعی فراهم آورد های جمعی و بروز جنبش توانست زمینه را برای آگاهی مسئله می

بررسی تطبیقی تصویر شهر در سینمای موج نو ایران و فرانسه پرداختند. مسئله اساسی  در تحقیقی تحت عنوان (1392اجاللی و همکاران )

یی در پژوهش فوق ابتدا پرداختن به رابطه ی میان شهر و سینما ، و در مرحله ی بعد بررسی تطبیقی تصویرهایی است که از شهر در فیلم های سینما
ی دو کشور ایران و فرانسه )موج نو( به نمایش درآمده اند. تالش برای روشن تر شدن چگونگی درك شهر و تصویر سینمای –دو مقطع مهم تاریخی 

یکی از دغدغه ها و موضوع های مورد مطالعه بسیاری از کارشناسان مسایل شهری بوده است. در این میان به نظر ذهنی آن نزد شهروندان ، همواره 
 –صنعت  –بع تصویری مهمی چون سینما موجب شده تا مباحث تحلیلی درباره ی تصویرهایی که از شهر در این هنر می رسد عدم توجه کافی به من

با  رسانه ی مهم قرن اخیر بازتاب یافته تا حد زیادی مسکوت باقی بماند. تحلیل محتوای ساخت گرایانه ی فیلم های مورد مطالعه در پژوهش فوق
شان می دهد که نوع نگاه به شهر و شهرنشینی و در نتیجه تصویری که از شهر در موج نو فرانسه و ایران به نمایش استفاده از روش نشانه شناسی ن

نیت و درآمده بسیار متفاوت و گاه در تضاد است. شهر در موج نو فرانسه بستری است برای پرسه زندی ، احساس رهایی و آزادی ، شادی و گردش ، ام
ی ، تنوع و همچنین جایگزینی برای روبط سنتی خانوادگی . اما در سینمای موج نو ایران ، شهر به عرصه ی انتقام گیری و یا زیبایی،برخوردهای اتفاق

شهری افسارگسیخته و نامتجانس ،حاوی تضادهای کالبدی و اجتماعی متعدد ، با پوسته ای بعضا شکست قهرمانان شهری فیلم ها تبدیل می شود؛
سنتی ، نقطه ی مقابل امنیت فضاهای خصوصی ، درحال گذار از مقیاس اسانی به فراانسانی و گاه هراس انگیز که گویی هیچ  مدرن اما شهرنشینانی

 چشم انداز روشنی را برای آینده متصور نیست.

 )های گاو و شازده احتجابمورد کاوی: فیلم (تأثیر روایت مدرن بر موج نوی سینمای ایران  در تحقیقی تحت عنوان (1391غالمعلی و همکاران )

هجری  50و  40های  ت مختلفی را به خود دیده است. جریانی به نام موج نو سینمای ایران، در دههالسینمای ایران از آغاز تا امروز تحوپرداختند. 
ر سینمایی و به ویژه ً شیوه روایتگری در شدند از لحاظ فرم، و ساختا هایی که تا آن زمان تولید می شمسی، ساختار سینمای ایران را دگرگون کرد. فیلم
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هجری بر اثر عوامل اجتماعی و تغییرات  50و  40های  شد. در دهه سازی غالبا در آنها رعایت نمی سطح بسیار نازلی قرار داشند و اصول متعارف فیلم
هایی  ری جامعه ایران و نیز جهان در ارتباط بودند، فیلمکه در مناسبات سنتی جامعه رخ داد، فیلمسازانی که با محافل روشنفکری، فرهنگی، ادبی و هن

خاستگاه اصلی موج نو، ادبیات داستانی و به ویژه ادبیات داستانی  .های زیباشناختی فراوانی بودند ف سینمای غالب تولید کردند که دارای ارزشالبرخ
، با استفاده از توصیف و تحلیل فوقی آثار سینمایی آنها گردید. در پژوهش های روایتگر مدرن است. ارتباط سینماگران با ادبیات، موجب تحول در شیوه

از مهم )گیری آن، تأثیر ادبیات داستانی مدرن بر شکل روایت در فیلم های گاو و شازده احتجاب و به شکل کیفی، ادبیات و روایت مدرن، چگونگی شکل
 .باشد، ارائه گردیده است دهنده تأثیر جریان ادبی مدرن بر موج نو می آمده که نشان مورد پژوهش قرار گرفته، و نتایج به دست(ترین آثار موج نو

 نتیجه گیری
مرهون شرایط تاریخی و سیاسی ً و اجتماعی و اقتصادی دوران خویش  های سینمایی ها و جنبش موج نوی سینمای ایران همچون دیگر جریان

مطابق با الگوهای مرسوم یک موج هرچند ب ایران است، الدر سینمای قبل از انقالت  مهمترین تحویکی از  موج نوی سینمای ایران به عنوان  .است

از اتفاقات  جریان و سینمایی متفاوت با سینمای گذشته به وجود آورد.با ورود این موج ، نو، همچون موج نوی سینمای فرانسه و یا ابرهاوزن نیست ولی 

سه فیلم سینمایی ساخته شد که تحول عظیمی در ساختار سینمای ایران به وجود آوردند. قیصر، ،  ایران رخ داد هجری در سینمای 40مهمی که در دهه 

 1348فارسی فاصله گرفتند و جریان تازهای را در سینمای ایران نوید دادند. سال  هایی بودند که از سینمای فیلم گاو و آرامش در حضور دیگران فیلم

هدف مشترك این فیلمسازان دوری  ساختند.آرامش را و های قیصر، گاو نمای ایران است. کیمیایی و مهرجویی و تقوایی فیلمنقطه عطفی در تاریخ سی

و فیلم  ادبیات اقتباس شدهفیلم گاو و قیصر بود زیرا از ، آغاز شددو فیلم از سه فیلمی که آغاز موج نو با تولید آنها   . فارسی بود جستن از بازار فیلم

، مشخص است که با ادبیات قرابت دارد. بنابراین آن  نویسی داستانگویی و حتی دیالوگ فیلمسازی نوشته شده که با توجه به فیلمنامه اثر، شیوه  توسط

ازی روبرو فیلم سبعد از انقالب اسالمی، موج نوی سینمای ایران با نسل دوم . موج دوم که  خاستگاه موج نوی سینمای ایران را باید در ادبیات جست

طور گبه اشاره کرد. ها و همینهای آسمان، زیر پوست شهر، طالی سرخ، زمانی برای مستی اسبهای سینمایی دونده، طعم گیالس، بچهشد. فیلم

های فیلماز  نقشی اساسی ایفا کرد. در این موجاصغر فرهادی  . شکل گرفتشمسی  80سومین و آخرین نسل از موج نوی سینمای ایران در دهه 

 سینماگران موج نو  اشاره کرد.چنین فروشنده درباره الی، جدایی نادر از سیمین، نفس عمیق و هم می توان به فیلم های سینمایی موج نوی سوم سینما 

ر نسبت به سینماگران التسینما و ادبیات جهان و کشور و به خصوص نویسندگان مدرن ایرانی ، سطح فکری بازتر و با ارتباطی کهاز طریق توانستند 

بر تأثیرگذاری ادبیات مدرن بر مضامین و عالوه . بنابراین زمانی که شروع به فیلمسازی کردند، نگاه متفاوتی را عرضه کردند. را نشان دهند گذشته 

اهی نداشتند و فیلمسازی تجربی بودند، ت دانشگالها، کارگردانان موج نو در عین حال که بسیاری از آنها در زمینه سینما تحصی ساختار روایی این فیلم

نویسی در ه های میزانسن، تدوین، بازیگری، فیلمبرداری و در نهایت اصول فیلمنام مؤلفه مانندکه از لحاظ ساختار سینمایی تولید کنند توانستند آثاری 

های روایتگری مدرن  ایران وجود دارد که از شیوه . آثار متعددی در موج نوی سینمایرا رعایت کنندهای استاندارد سینمای جهان  حد و اندازه

ی اصلیِ نکتهاما فارسی تعیّن ندارد و تعریف روشنی از آن در دست نداریم.  موج نو مفهومی است که مثل فیلمهرچند از نظر منتقدان سینما  برخوردارند.

مانند موج نو درفرانسه و امریکا و سایر کشورهای ابر سینمایی جهان نبوده و  ای برآمده از واقیعت تولید سینمای ایران نیست،این است که موج نو پدیده

  و نیست .
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