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 موج نوي سینماي فرانسه

 مقدمه

روزنامه نویس هفته نامه ال ) Francoise Giroudتوسط فرانسوا جیرو ( 1957براي اولین بار در اواخر سال » موج نو«اصطالح 
این نامگذاري پیش از شروع موجی از نوآوري هاي در واقع ) و در توصیف جوانان فرانسوي استفاده شد. L’Expressاکسپرس (

د چهارص«موفقیت فیلم تا اینکه  جاه و اوایل دهه شصت میالدي بود.سینمایی توسط برخی از جوانان فرانسوي در اواخر دهه پن
همگان را به یاد مقاالت جیرو و اصطالح موج نوي  1958جشنواره کن سال ساله فرانسوي در  27فرانسوا تروفو کارگردان » ضربه

) بود که به همراه برخی دیگر از Cahiers du cinemaفرانسه انداخت. تروفو از جمله منتقدان نشریه معتبر کایه دو سینما (
نظریه «س مجموعه اي از مبانی هنري مانند منتقدان این نشریه دست به تولید فیلم زدند. مقاالت آنها در این نشریه غالبا بر اسا

 Alexandre) و الکساندر آستروك (André Bazinبود که حاصل تفکرات هنرمندانی همچون آندره بازن (» دوربین قلم«یا » مولف

Astruc موج نوي و آثار آنها در زمره  به فیلم سازي روي آوردند) بود. از جمله مهمترین نویسندگان نشریه کایه دو سینما که
)، ژاك ریوت Jean-Luc Godard)، ژان لوك گدار (François Truffautعبارتند از: فرانسوا تروفو ( فتسینماي فرانسه قرار گر

)Jacques Rivette) کلود شابرول ،(Claude Chabrol) و اریک رومر (Éric Rohmer دهه پنجاه  اواخر). این حرکت سینمایی در
  ی از منتقدان و کارگردانان فرانسوي ادامه پیدا کرد.و اوایل دهه شصت توسط برخ

براي مدتی  از جهات مختلف سینماي جهان
طوالنی تحت سلطه صنعت فیلمسازي آمریکا 

بود. از لحاظ فرمی، ساختارهاي  (هالیوودي)
خاصی براي فیلمبرداري، تدوین و شرایط 
ساخت وجود داشت که کارگردانان باید در آن 
قالب ها فیلم می ساختند. از لحاظ شکل روایت 
داستان نیز استانداردهاي آمریکایی بر سینماي 

. به عنوان مثال داستان تسلط داشتجهان 
یا روایت یک  هاي اقتباسی از آثار فاخر ادبی

شخص قهرمانی که ضعف داناي کل از داستان 
دارد و در یک درام دو ساعته به سعادت می رسد از جمله کلیشه هاي سینماي هالیوود بود. منتقدان نشریه مهم کایه هایی ناچیز 

 تشخیص دهند. آنها دو سینما به خوبی توانستند این کلیشه غیرجذاب و تکراري را در فیلم هاي آمریکایی و حتی فرانسوي
و جري لوئیس را به خاطر سبک فیلمسازي منحصر به فردشان تحسین می  ، هاوارد هاکسسینماگرانی همچون آلفرد هیچکاك

کردند. در سال هاي آخر دهه شصت برخی از این منتقدین تصمیم گرفتند نظریه پردازي را کنار گذاشته و وارد عرصه عمل شوند. 
فیلم کردند. نتیجه کار به قدري شگفت  ساختو بازیگران غیرحرفه اي شروع به  ار کم و با کمک دوستانهاي بسی آنها با بودجه

انگیز و الهام بخش بود که نه تنها بسیاري از سینمادوستان جوان فرانسوي را تشویق به هنرنمایی کرد، بلکه تاثیري جدي بر روي 
کایی که به صراحت تاثیرپذیري خودشان از موج نوي فرانسه را اذعان می سینماي هالیوود داشت. از جمله سینماگران مهم آمری

 »چهارصد ضربه«: تروفو و همکارانش در حال تصویر برداري سکانس آخر فیلم 1تصویر شماره 
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ژگی خالصه به ریشه ها، وی طوراشاره کرد. در این مقاله به  سکورسیزي، آرتور پنکنند می توان به فرانسیس فورد کاپوال، مارتین 
 ها، عوامل تاثیرگذار بر روي این حرکت و نتیجه آن اشاره خواهیم کرد. 

 ایه دو سینمانشریه ک

. این نشریه در ینمایی است که همچنان منتشر می شود) قدیمی ترین نشریه سCahiers du cinémaنشریه کایه دو سینما (
 ردوالکروز احیا شد. مهمترین تاثیر این نشریه -دونیول توسط برخی از فعاالن سینمایی فرانسه مانند آندره بازن و ژاك 1951سال 

تاریخ سینما بهرمندي از منتقدانی همچون فرانسوا تروفو و ژان لوك گدار است که موج نوي سینماي فرانسه را به وجود آوردند. 
ایی و ی کیفیت آمریکمورد عالقه خود را به شدت تحسین می کردند و نسبت به فیلم هاي بکارگردانان و  و فیلم هااین منتقدان 

 Une» (گرایشی ویژه در سینماي فرانسه«مقاله مهمی با عنوان  1954در سال تروفو شتند. سختگیرانه دا فرانسوي موضعی

certaine tendance du cinéma français (ست موج نوي سینماي که توسط بسیاري از سینماگران به عنوان مانیف نوشت
 را به عنوان» نظریه مولف«مولف اشاره می کند و  در این مقاله تروفو به اهمیت کارگردان به عنوان یک هنرمند 1.فرانسه لقب گرفت

این نظریه که پیش از این توسط الکساندر آستروك و آندره بازن شرح و بسط شده طبق اصل اساسی تولید فیلم مطرح می کند. 
ی از ه دستی خالبود، کارگردان باید تاثیري مرکزي و شخصی بر روي اثر هنري اش داشته باشد. در واقع کارگردان تنها دوربین ب

ند، هنرش حرف بز با بایداو فکر و ایده نیست که بازیگران را در جاي خود می چیند و روایتی مستندگونه را نشان می دهد، بلکه 
 می نویسد: » قلم-دوربین: نو آوانگارد یک تولد«اوست. الکساندر آستروك در مقاله مهم و تاثیرگذار  هنراو  زبانچرا که 

 با مولف/ازس فیلم. است نویسندگی کلمه واقعی معناي به بلکه نیست، صحنه یک ارائه یا نمایش از شکلی دیگر کارگردانی
  .نویسد می خود قلم با نویسنده که همانگونه نویسد می خود دوربین

. در واقع انتقاد اصلی تروفو به فیلم هاي استجایگاه کارگردان به عنوان هنرمندي محوري در ساخت فیلم بر این نظریه  تاکید
ین وقتی جري لوئیس کمد . بر اساس همین دیدگاهکم کارگردان به عنوان یک هنرمند است تاثیرساخته شده تا دهه پنجاه میالدي 

شخص خودش می کند، مورد ستایش نویسندگان نشریه کایه دو سینما  شروع به ساخت فیلم هایی با محوریت مشهور آمریکایی 
در کایه دو سینما منتشر شد، جري لوئیس را اینگونه توصیف می  1967که درسال  مصاحبه هایشقرار می گیرد. گدار در یکی از 

یا  »تنها کسی که گرفتار دسته بندي ها و هنجارها و قواعد مرسوم نیست«، »تنها کسی که در هالیوود کار متفاوتی می کند«کند: 
فیلم هاي خودش مورد تحسین  این توصیفات جذاب از کارگردانی همچون گدار که». تنها کسی که فیلم هاي شجاعانه می سازد«

 بسیاري از منتقدین سینمایی است، حاکی از باور عمیق او به اهمیت کارگردان در تولید هنري است.  

                                                            
منتشر شد،  Culture Filmدر نشریه  1962) که در سال Theory Notes on the Auteur» (یادداشت هایی بر نظریه مولف«) در مقاله اي با عنوان Sarris Andrewبه طور ویژه اندرو ساریس (1 

 به عنوان مانیفست موج نوي سینماي فرانسه می خواند. مقاله مشهور تروفو در کایه دو سینما را

https://classifilm.com/astruc-new-avant-garde/
https://archive.org/stream/Interview_with_Godard_Struggle_on_Two_Fronts/Interview_with_Godard_Struggle_on_Two_Fronts_djvu.txt
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بسیار  س در فرانسهاز ابتداي تاسیکه نشریه کایه دو سینما محبوبیت 
ه جنبت تاثیرگذار تروفو و دوستانش پس از انتشار مقاالزیاد بود، 

جهانی پیدا کرد. در اوایل دهه شصت عکس هایی از کارگردانان مشهور 
) به همراه نسخه اي از Fritz Langآمریکایی مانند فریتس النگ (

بین  رنشریه کایه دو سینما منتشر شد که نشانگر اهمیت این نشریه د
برخی از  1963در سال اگر چه ). 2سینماگران بود (تصویر شماره 

گرایش هاي سیاسی و موضع گیري هاي سینمایی نشریه با تغییر 
سردبیر از اریک رومر به ژاك ریوت تغییر یافت اما همچنان مخاطبان 

جدي  لبا افو با گذشت دهه شصتاین نشریه  نشریه رو به افزایش بود.
یکی از دالیل این افول این بود که . روبه رو شد شهرتدر محبوبیت و 

و فیلم هایی که از نظر نویسندگان ضعیف قلمداد می شدند بی رحمانه زیر تیغ نقادي  ندمقاالت این نشریه غالبا تند و آتشین بود
یکرد نشریه به سمت فیلم هاي رو» اره«قرار می گرفتند. از سوي دیگر در اوایل دهه هفتاد با انتشار تحلیلی از فیلم هالیوودي 

) دو نشریه محبوب سینمایی در فرانسه Positifتجاري تغییر مسیر یافت. گرچه همچنان کایه دو سینما در کنار نشریه پوزیتیف (
 .  نیز کاهش یافتهستند اما با گذشت زمان و کمرنگ شدن فعالیت چهره هاي شاخص آن، شهرت جهانی اش 

 

 سینماي فرانسههاي موج نوي ویژگی 

اکنون که تاحدودي با پیشینه نظري موج نوي سینماي فرانسه آشنا شدیم، سوال مهمی که باید پاسخ داد آن است که فیلم هاي 
موج نو چه ویژگی هایی دارند؟ چرا کارشناسان معتقدند این فیلم ها نسبت به گذشتگان خود منحصر به فرد هستند؟ کارگردانان 

گدار چگونه مبانی نظري خود را در فیلمسازي اعمال کردند؟ پاسخ به این سواالت را می توان در سه بخش  مشهوري چون تروفو و
اصلی جمع بندي کرد: ویژگی هاي تولید فیلم، ویژگی هاي فرمی و ویژگی هاي محتوایی. در هر یک از این سه بخش نوآوري هاي 

 جدیدي صورت گرفته که شایان توجه است. 

 ي تولید فیلمویژگی ها الف)

تا پیش از دهه پنجاه کارگردانان (فرانسوي) دو راه اصلی براي ورود به عرصه کارگردانی داشتند. اول آنکه به عنوان کارآموز یا 
بتوانند کارگردانی را آغاز کنند. راه دوم اقدام در سال هاي آتی  دستیار کارگردان سال ها آموزش ببینند و تجربه کسب کنند تا

افت بورسیه یا کمک هزینه هاي دولتی براي ساخت فیلم بود. این کمک هزینه ها به شرطی داده می شد که کارگردانان براي دری
از لحاظ کیفی داشته باشند. هر دو مسیر براي جوانان جویاي نام  را بازگشت سرمایه را تضمین کنند یا اینکه پشتوانه هاي کافی

یک  ر. لذا ههر چه سریعتر فیلمسازي را آغاز کنند می خواستندنشریه کایه دو سینما ناهموار بود. آنها ایده هاي جدیدي داشتند و 
کردند. شاید بتوان گفت دهه پنجاه میالدي از کارگردانان بزرگ موج نو با سرمایه هاي اندك خود شروع به ساخت فیلم هاي کوتاه 

را در سال  Journal d'un scélératعرصه پربار ساخت فیلم هاي کوتاه و مستند توسط کارگردانان موج نو بود. اریک رومر فیلم کوتاه 
 Leایقه فیلم سی دقی 1956را ساخت و ژاك ریوت در سال  Operation Betonفیلم مستند  1952ساخت. گدار در سال  1950

: تصویري از فریتس النگ در حالی که نشریه کایه دو سینما را در 2تصویر شماره 
 دست دارد.
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berger du coup  .معتقدند کارگردانان موج نو در اواخر دهه پنجاه از مدرسه فیلم کوتاه فارغ التحصیل  برخی از منتقدانرا ساخت
 ساخت فیلم هاي بلند شدند.  شدند و با کسب تجربه و گسترش روابط سینمایی آماده

با پیشرفت در صنعت در اواخر دهه پنجاه 
دوربین هاي سبک وزن راحتتر فیلمسازي، تهیه 

و ارزان تر شده بود. از سوي دیگر دولت فرانسه 
و  ودب یافتهبعد از جنگ جهانی فراغت بیشتري 

بودجه هاي بیشتري براي ساخت فیلم اختصاص 
می داد. این دو عامل سبب ترغیب کارگردانان 
جوان براي ساخت فیلم شد. برخی معتقدند فیلم 

 And God Created» (و خداوند زن را آفرید«

Woman به کارگردانی راجر وادیم در سال (
اولین فیلم بلند موج نو بود. وادیم در  1956

اولین سال سن داشت.  28م ساخت فیلم تنها گاهن
فیلم بلند نویسندگان نشریه کایه دو سینما در سال 

ساخته شد. شابرول بودجه ساخت این فیلم » خوش تیپ سرژ«با عنوان سال سن داشت  28که او نیز توسط کلود شابرول  1958
کند. بازیگران اصلی این آن ین هزینه را صرف ساخت و سعی کرد کمتر کردرا از پدر همسرش قرض میلیون فرانک)  37(حدود 

انس ها در یک تمام سکحداقلی در فیلم ایفاي نقش کردند.  دستمزدآشنایی بودند که با افیلم کلود بریلی و جرارد بلین بازیگران ن
ویژگی هاي موج نو دیده برخی از  ک بازي می شود و خبري از مناظر دیدنی پاریس نیست. در واقع گرچه در این فیلمروستاي کوچ

  .می شود، اما قالب روایت داستان و برخی دیگر از عوامل شباهت زیادي به فیلم هاي گذشته هالیوود دارد

و سادگی مراحل ساخت است.  2گفت ویژگی منحصر به فرد در ساخت فیلم هاي موج نو ارزان قیمت بودن به طور خالصه می توان
 .از ویژگی هاي این فیلم هاستاز همه مهمتر بازیگران غیرحرفه اي و ارزان قیمت  و گاهی قرضی دوربین هاي ارزان و استفاده از

 نیز به عنوان ها کارگردانحتی خود . کننداستفاده می  از دوستان و اقوام براي ایفاي نقش ها در بسیاري از فیلم ها کارگردان ها
» ماست پاریس از آن«استفاده می شود. به عنوان مثال در فیلم  کارگردان ها ند یا از دیگرناز بازیگران فرعی ایفاي نقش می ک برخی

به کارگردانی ژاك ریوت سکانس مشهوري وجود دارد که گدار به عنوان یک کافه نشین به شخصیت اصلی داستان براي حل 
رد و در فیلم هاي مهمی همچون مشکلش کمک می کند. همچنین آنا کارینا بازیگر شناخته شده فیلم هاي گدار با او ازدواج ک

فیلم ها شد، بلکه راحت تر و ساخت  هزینه کمنه تنها سبب  ها بازي کرد. این ویژگی» یک زن یک زن است«و » گذران زندگی«
 به عنوان امضایی از عوامل ساخت بر روي فیلم ها قرار گرفت.

 

                                                            
میلیون فرانک بوده است. این در حالی است که حدود بیست درصد فیلم ها در  150تا  100این نکته را باید افزود که طبق برخی تحقیقات میانگین هزینه ساخت فیلم در اواخر دهه پنجاه بین 2 

یص فیلم لیون فرانک ساخته شده است. پس تعداد فیلم هاي ارزان قیمت در آن سال ها به قدري زیاد است که نمی توان ارزان بودن را تنها معیار تشخمی 100با بودجه اي کمتر از  1959سال 
 :ن فرانک فیلم بسازندمیلیو 30یا  20هاي موج نو قرار داد. در واقع ادعاي نویسندگان کایه دو سینما آن بود که کارگردانان فرانسوي باید بتوانند با حدود 

 Edition, Routledge Press, 2003, p. 430 rd3 ,, An Introduction to Film StudiesJill Nelmes 

 به کارگردانی فرانسوا تروفو» جولز و جیم«: سکانس مشهور فیلم 3تصویر شماره 

http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave2.shtml


 
 

 5 | صفحه

 ب) ویژگی هاي فرمی

 یز است. یکی از این ویژگی ها استفاده از دوربینینسبت به فیلم هاي گذشته قابل تم ما فرانسه از لحاظ فرمی نیزموج نوي سین
هاي سبک و روي دست است. در بخش قبل توضیح دادیم که دسترسی به دوربین هاي سبک (و ارزان قیمت) یکی از امتیازات 

ي بسیاري هستیم که دوربین روي دست و پا کارگردانان موج نو است. دقیقا به همین خاطر در فیلم هاي موج نو شاهد صحنه ها
با  اشاره کرد که دوربین» جولز و جیم«به پاي شخصیت هاي داستان پیش می آید. به طور ویژه می توان به سکانس هایی از فیلم 

ویی ربین موج ندو . گویابیننده به وضوح حضور دوربین را درك می کنددر واقع قهرمانان داستان می دود و آنها را تعقیب می کند. 
فعال و روایتگر است. چرا که دوربین به بیننده زاویه دید می دهد و می گوید بر روي چه چیزي بلکه  ساکت و صامت نیستها 

سکانس هاي مهمی وجود دارد که دوربین پشت سر برخی از شخصیت ها حرکت می کند و » گذران زندگی«دقت کند. در فیلم 
ود که ما دائما در حال تغییر زاویه دید هستیم. رائول کوتار فیلمبردار مهمی است که برخی از دیالوگ ها در حالی بیان می ش

 راجر ابرتمهمترین فیلم هاي موج نو را فیلمبرداري کرده است (از میان آنها می توان به جولز و جیم و از نفس افتاده اشاره کرد). 
ین این بدان معنی است که سوژه توسط دورب». یک ضبط کننده نیست بلکه یک بیننده است«معتقد است دوربین در دست کوتار 

مان داستان می هنگامی که قهر» گذران زندگی«مالحظه می شود و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهاي فیلم 
میرد، دوربین به شکل اغراق آمیزي پایین می افتد. شاید دوربین با این حرکت سرش را پایین می اندازد و براي سرنوشت نانا تاسف 

 می خورد. 

) در تدوین است. در سینماي کالسیک رسم Jump Cutدیگر از ویژگی هاي فرمی فیلم هاي موج نو استفاده از برش پرشی (یکی 
 این بود که بیننده جریان یکنواختی از صحنه ها را مشاهده می کرد. تدوین گر ها تمام سعی خود را می کردند تا یک سکانسبر 

فکر کرد که بهتر است به جاي نمایش صحنه » نفس افتاده«به نمایش درآید. اما گدار براي اولین بار در فیلم از کامل و بدون پرش 
و شات هاي مفید را به بیننده نشان دهد. او براي این کار جریان یکنواخت شات ها را از بین برد.  هاي زائد، فیلم را کوتاه کند

سکانس معروفی که شخصیت هاي اصلی داستان در ماشین نشسته اند و دیالوگ می گویند، یکی از معروف ترین نمونه هاي برش 
: اول آنکه او معتقد بود فیلمش صحنه هاي طوالنی و کشیده کات براي گدار احتماال دو هدف اصلی داشت ع. این نو3پرشی است

زیادي دارد و باید آنها را به هر نحوي کوتاه کند. در واقع تهیه کننده از گدار خواسته بود از پنج هزار متر نگاتیو استفاده کند، در 
ین تکنیک است. به عنوان مثال در صحنه اي حالی که نسخه اولیه فیلم او هشت هزار متر بود. دلیل دوم انتقال مفاهیم از طریق ا

با شلیکی پلیس را به قتل می رساند، بیننده شاهد شات هاي بریده اي از تفنگ و پلیس تیرخورده » نفس افتاده«که قهرمان فیلم از 
انی دارد و نه چند است. احتماال منظور گدار از این تکنیک انتقال این نکته است که چگونگی مرگ پلیس نه در داستان اصلی تاثیر

  براي قهرمان داستان چندان مهم است. این تکنیک در فیلم هاي دیگر موج نو نیز استفاده می شود.

                                                            
 امروزه از تکنیک برش پرشی براي ساخت فیلم هاي اکشن و جهت دادن سرعت به سکانس نیز استفاده می شود.3 
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 کنار این ویژگی هاي اصلی می توان به چنددر 
ویژگی فرعی نیز اشاره کرد. بر خالف فیلم هاي 
کالسیک که موسیقی تنها براي تاکید و پررنگ 
کردن احساسات بیننده استفاده می شد، در فیلم 
هاي موج نو موسیقی نقشی روایتگر دارد. در فیلم 

یکی از شخصیت هاي » پاریس از آن ماست«
داستان (در نقش کارگردان تئاتر) معتقد است 

بخش مهمی از داستان که غیرقابل اجرا روایت 
است باید به عهده موسیقی گذاشته شود. 

شاهد » گذران زندگی«همچنین در فیلم 
تاثیرگذاري جدي موسیقی بر روند داستان 
هستیم. در این فیلم به تقلید از فیلم هاي صامت 
دهه بیست، خالصه داستان در ابتداي هر بخش 

. اما موسیقی در برخی 4) پخش می شودLegrand Michaelو موسیقی فاخري از میشل لوگران ( از فیلم روي صحنه نوشته می شود
معتقد است موسیقی قصد دارد شرح ماجرا را بگوید اما از  راجر ابرتصحنه ها به شکل اغراق آمیزي قطع می شود؛ به شکلی که 

ف متوق گذران زندگیضرباهنگ «سوزان سانتاگ تحلیل دیگري از این مساله ارائه می دهد. او معتقد است این مهم باز می ماند. 
در واقع ابرت ». 5استشونده و آغاز شونده است... علت متوقف شدن و از سر گرفته شدن موسیقی در سکانس تیتراژ نیز همین 

 محتواسازي موسیقی را در نظر می گیرد و سانتاگ به تاثیرگذاري آن در فرم اشاره می کند. 

ه که یکی از انتقادات نویسندگان کایر گفتیمدیالوگ هاي بداهه و منعطف است. اي فرعی فیلم هاي موج نو یکی دیگر از ویژگی ه
ا دیالوگ ها ر» از نفس افتاده«اقتباسی است. در حالی که معروف است گدار در فیلم دو سینما استفاده محض و مقلدانه از متون 

هر روز صبح می نوشته و بازیگران اختیار داشتند آنها را تغییر دهند. میشل ماري استاد و مورخ سینماي دانشگاه هاي سوربون 
وج نو عدم وجود دکوپاژ دقیق است. در واقع نه تنها فرانسه و مونترال کانادا معتقد است یکی از ویژگی هاي عمده فیلم هاي م

. این مطلب به آزادي عمل و راحتی بازیگران 6دیالوگ ها، بلکه شکل بازیگري و حتی توالی صحنه ها نیز تا حد زیادي بداهه است
 در اجرا منجر می شود و دیالوگ هایی ناب و واقعی را رقم می زند. 

) نیز در فیلم هاي موج نو اشاره کرد. مهمترین نمونه این تکنیک در Freeze Frameتکنیک فریز فریم (در نهایت باید به استفاده از 
استفاده شده است که قهرمان داستان پس از دویدن به سوي دریا (که احتماال جایگاهی نمادین دارد) » چهارصد ضربه«انتهاي فیلم 

ی شاهد فریز فریم هایی از یک» پاریس از آن ماست«شود. همچنین در فیلم  به سوي دوربین نگاه می کند و تصویر روي او فریز می

                                                            
 ت. ی اسبار موفق به کسب جایزه اسکار و یکبار جایزه گلدن گلوب شده است. افتخارات او در عالم سینما در کنار عالم موسیقی بسیار زیاد و ستودن 3لوگران نوزانده معروفی است که تاکنون 4 
 296، ص 1397علیه تفسیر، سوزان سانتاگ، ترجمه مجید اخگر، نشر بیدگل، چاپ پنجم، ٥ 
 )Nelmes 2003, p.422به نقل از ( 6

 مشهور و» از نفس افتاده«از تکنیک برش جهشی در این سکانس از فیلم گدار : استفاده 4شمارهتصویر 
 شاخص شده است.
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آن شخصیت  و این گونهاز شخصیت هاي زن داستان هستیم. این فریم ها عکس هاي روي اتاق او را بسیار سریع نشان می دهند 
 ري با نشاط، سرزنده و فعال است).د (او دختنرا به ما معرفی می کن

 ییج) ویژگی هاي محتوا

از لحاظ محتوایی فیلم هاي موج نو غالبا روایت زندگی یک شخصیت محوري است. این شخصیت نمایانگر باورهاي کارگردان یا 
تروفو تا حدود زیادي نمایانگر خاطرات او از دوران کودکی است. در » چهارصد ضربه«زندگی شخصی اوست. به عنوان مثال فیلم 

شاهد روایت زندگی مشوش یک دزد خرده پا تا حد مرگ هستیم. در واقع این فیلم ها یک پرتره نیز » از نفس افتاده«فیلم شاهکار 
 از شخصیتی واقعی را به نمایش می گذارند. 

اهمیت روابط جنسی است که در غالب نیروي زنانه جلوه گر می شود. این زمینه  براز ویژگی هاي مهم فیلم هاي موج نو تاکید یکی 
حدودي به فیلم هاي نوآر نزدیک می کند، چرا که در فیلم هاي نوآر نیز یکی از مولفه هاي محتوایی وجود  ا تافیلم هاي موج نو ر

را  نمردازیبایی و چهره معصوم خود  و با استفاده ازمنفی را بازي می کند  که نقش است) Femme Fataleشخصیت زن اغواگر (
بیشتر از اینکه موج نو محسوب شوند، نمونه فرانسوي » آسانسوري به چوبه دار«. برخی از فیلم هاي موج نو مانند فریب می دهد

. در فیلم هاي نوآر زنان اغواگر شخصیت هاي منفی را بازي می کنند که از زیبایی و چهره معصوم خود براي فریفتن 7نوآر هستند
مریکایی و شاید غیرواقعی خود خارج می شود و جنبه استفاده می کنند. اما در فیلم هاي موج نو این زیبایی و معصومیت از قالب آ

روزمره به خود می گیرد. در فیلم هاي موج نو عشق آسمانی وجود ندارد. اگر حسی بین مرد و زن هست، قسمت بزرگ آن جاذبه 
 حبوبشفداي دختر مشخصیت اصلی داستان گرچه ترجیح می دهد موقعیت هاي خود را » از نفس افتاده«جنسی است. در فیلم 

اسر فیلم تصریح می کند که دختر را براي رابطه جنسی می خواهد. نمی توان گفت احساسی عاشقانه بین آن دو کند، اما در سر
قهرمان زن داستان از لحاظ » جولز و جیم«وجود ندارد، اما مضمون پررنگ در رابطه آنها سودجویی و لذت طلبی است. در فیلم 

ر قید یک مرد قرار بگیرد. او نیز بر خالف فیلم هاي نوآر شخصیتی منفی نیست و احتماال بسیاري جنسی آزاد است و نمی تواند د
است. در این فیلم شخصیت مرد بیشتر » شبِ من نزد مود«از بینندگان با او احساس همدردي می کنند. اما نمونه جالب تر فیلم 

زاد طالب ازدواج دائم براي شق واقعی دم می زند و به جاي روابط جنسی آمایل است تا رابطه اي عاشقانه و قلبی برقرار کند. او از ع
. در واقع ی اهمیت بسیاري در روابط او داردعمر است. با این وجود او در مکالمات فلسفی خود اذعان می کند که جاذبه جنس هه

ه درصدد آن است که جایگاه روابط جنسی اریک رومر (کارگردان این فیلم) نمی خواهد اهمیت روابط جنسی را کم جلوه دهد، بلک
بر خالف انتظار عموم، نقش اصلی این فیلم مود است که روابط جنسی آزاد دارد میق دینی محک بزند. شاید را نسبت به باورهاي ع

با بدنش و از ازدواج فراري است. او طبق روال خودش خواهان ارتباط جنسی با قهرمان داستان است و از بیان اینکه قصد دارد 
ت همه چیزي که براي ساخ«اغواگري کند، ابایی ندارد. گدار در یک جمله قصار به زیبایی این ویژگی محتوایی را خالصه کرده است 

 » فیلم الزم است یک دختر و یک تفنگ است!

                                                            
ره کرد. اما در این فیلم بر نیز شباهت هاي زیادي با فیلم هاي نوآر دارد. از جمله این شباهت ها می توان به داستان کاراگاهی، رازآلود بودن و وجود زن اغواگر اشا» پاریس از آن ماست«فیلم 7 

 نقطه مقابل زن اغواگر قرار می گیرد.  خالف سبک نوآر شخصیت اصلی دختري معصوم است که در
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ویژگی هاي کلی که در  از برخینمی توان ویژگی هاي فیلم هاي موج نو را به طور دقیق و ثابت برشمرد ولی در جدول زیر  هرچند
(نباید فراموش کرد که اغلب این ویژگی ها در سینماي امروز به امري عادي تبدیل شده اند و تنها  ، آمده است:ین مقاله ذکر شدا

 در دهه پنجاه وشصت به عنوان ویژگی منحصر به فرد شناخته می شدند.)

 

 چه فیلمی را ببینیم؟ توضیحات ویژگی نوع ویژگی

 فیلمتولید 
 خوش تیپ سرژ عوامل و ابزار ارزان یا قرضی ارزان قیمت

 جولز و جیم مناظر شهر پاریس نورپردازي طبیعی 

 فرمی

 جولز و جیم زاویه دید متغیر و متحرك دوربین پویا
 از نفس افتاده جریان غیریکنواخت شات ها برش پرشی

 گذران زندگی نیستموسیقی تنها تاکید احساسی  موسیقی پویا و روایتگر
 از نفس افتاده عدم استفاده بی چون و چرا از متن دیالوگ هاي بداهه

 پاریس از آن ماست افزودن یک شات ثابت به فیلم فریز فریم

 محتوایی
 چهارصد ضربه روایت یک داستان شخصی  پرتره اي شخصی از یک قهرمان
 شب من نزد مود استفاده از قواي جنسیصراحت زنان بر  تاکید بر روي جاذبه جنسی زنان

 آسانسوري به چوبه دار المان هاي مشترك بین این دو سبک نزدیک به سبک نوآر 
 

 عاقبت موج نوي سینما فرانسه

نها آ موج نو فرانسه است. گفتیم که عقاید سیاسی یکی از ویژگی هاي بارز نویسندگان نشریه کایه دو سینما و کارگردانانابراز 
رل حول یکی از انتقادات کا» یک زن شوهردار«فیلم براي نمونه  عقایدش را در قالب هنر بیان کند. معتقدند کارگردان باید باورها و

مارکس به جهان سرمایه داري شکل گرفته است به نحوي که گدار معتقد است در این فیلم انسان ها به مثابه اشیا هستند. همچنین 
ر گدار د» آخر هفته«فیلم هاي گدار می توان گرایش هاي مارکسیستی او را مالحظه کرد (به عنوان مثال فیلم  در برخی دیگر از

علنا طبقه بورژوازي را مورد طعن قرار می دهد). در واقع کارگردانان موج نو نسبت به رویدادهاي جهان معاصر خود  1967سال 
 ) در بسیاري ازدر نیمه دوم دهه پنجاهالفت با جنگ (خصوصا جنگ ویتنام خنثی نبودند و با هنر خود کنشگري می کردند. مخ

هستیم که  8کارگردان نسبت به مک کارتیزمشاهد عکس العمل » ریس از آن ماستپا«فیلم هاي موج نو دیده می شود. در فیلم 
 در سیاست معاصر آمریکا بسیار رواج پیدا کرده بود. 

که گرچه جزو نویسندگان اصلی کایه دو سینما نیستند، اما  جدیدي وارد عرصه کار شدندکارگردانان در اوایل دهه شصت میالدي 
)، آلن رنه Agnès Varda. برخی از این افراد عبارتند از آنیس وردا (استفیلم هاي آنها ویژگی هاي الزم براي موج نو بودن را دارا 

)Alain Resnais) و کریس مارکر (Chris Markerکی از ویژگی هاي منحصر به فرد این کارگردانان گرایش سیاسی آنها به سمت ). ی

                                                            
مونیستی کو سندگان به جرم فعالیتدر دهه پنجاه یکی از سناتورهاي آمریکا به نام جوزف مک کارتی جریانی را در آمریکا آغاز کرد که طی آن بسیاري از روشنفکران و نوی ۸ 

 سیاسی و اجتماعی قرار می دهد.تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند. اصطالح مک کارتیزم از آن پس به اتهاماتی اطالق می شود که بدون وجود اسناد کافی افراد را مورد فشار 
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جناج چپ بود. بسیاري از مورخان سینما 
) Left Bankاین گروه را با عنوان لِفت بَنک (

می شناسند. دلیل این نامگذاري اوال گرایش 
چپ سیاسی آنها بود و دوما اصطالح لفت 

می  هبنک به یکی از محالت شهر پاریش گفت
شود که معموال روشنفکران و فالسفه 
پاریسی براي بحث و گفتگو به آنجا می روند. 

گروه اصلی موج  مسن تر ازاین کارگردانان 
واضع هنري با آنها برخی مبودند و در  نو

ند. اما در کل این دو گروه اختالف نظر داشت
هم راي و طرفدار یکدیگر هستند. برخی از 

 نشریه کایه دو سینما به تقدیر ازمقاالت 

 فیلم هاي کارگردانان لفت بنک می پردازد و نظریات هنري آنها را تایید می کند. 

کایی، از کارگردانان آمری برخی. تاسهنري  از این تحول دیگر کارگردانان و هنرمندانتاثیرپذیري از مهمترین نتایج موج نوي فرانسه 
اروپایی و حتی آسیایی تحت تاثیر این حرکت در دهه هاي شصت و هفتاد تصمیم گرفتند سبک جدیدي از فیلم سازي را تجربه 

شدند که می توان از افراد می خوانده  Movie Bratبا نام  فرانسه بودند تحت تاثیر موج نوي یی کهآمریکاکارگردان هاي کنند. 
نرمندان . در فرانسه نیز هنام بردهمچون استیون اسپیلبرگ و فرانسیس فورد کاپوال و ماریتن اسکورسیزي  یو صاحب سبک مشهور

) برنده جایزه André Téchiné( نهیآندره تش. در بین این افراد می توان به وارد عرصه فیلمسازي شدندجوانی تحت تاثیر این حرکت 
علیه «یا » موج نوي نو«در ادامه گروه هاي فیلمساز جدیدي با نام هاي  اشاره کرد. 1985ن در سال بهترین کارگردان جشنواره ک

افتاد ضربه بزرگی به بدنه موج نوي سینماي فرانسه وارد کرد. مرگ زودهنگام  1984نیز ظهور کردند. اما اتفاقی که در سال » موج نو
و معتبري بود (نامزد سه جایزه اسکار، بهترین سالگی همه را مغبون کرد. او نه تنها کارگردان شناخته شده  52تروفو در سن 

و چهره سمبلیک این گروه نیز شناخته  نظریه پردازکارگردان جشنواره کن و بسیاري جوایز و نامزدي هاي دیگر)، بلکه به عنوان 
از آنها دیده نشد. از می شد. پس از مرگ تروفو کارگردانان موج نو همچنان به فعالیتشان ادامه دادند، اما فیلم هاي چندان خوبی 

 به عرصه هاي نظري بود. آنها باال رفتن سن این کارگردانان و ورود  افولجمله دالیل این 

د. معاصر شنماي وارد سیبه تدریج مولفه هایی که در دهه پنجاه و شصت به عنوان نوآوري محسوب می شد،  در نهایت باید گفت
و روایت هاي غیرمعمول و غیراقتباسی رواج بسیاري از فریز فریم، برش پرشی ستفاده دوربین هاي سبک و روي دست، اامروزه 

 قادر معمولی هم افرادحتی ، و سپس موبایل ها با دوربین هاي حرفه اي. با ورود دوربین هاي نیمه حرفه اي و خانگی ه استیافت
به نظر  .خواند» جرقه سینماي فرانسه«را » سهموج نوي سینماي فران«. با توجه به آنچه گفته شد می توان به ساخت فیلم هستند

باعث شکل گیري نوع  حرکت نوآورانه، چرا که این براي توصیف این حرکت سینمایی است يبهتر و جامع تر واژهمی رسد جرقه 
اره می در این ب پروفسور دانشگاه لیدز انگلستاندیانا هولمز  .ادامه پیدا نکرد، اما به خودي خود جدیدي از نگاه به ساخت فیلم شد

 نماي شهر پاریس: تروفو و همکارانش در حال تصویربرداري از 5تصویر شماره 
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خوانده می شود؛ اما  1962تا  1958موج نوي سینماي فرانسه حرکتی با عمر کوتاه بود؛ اوج آن معموال بین سال هاي «نویسد: 
 .       کل جدیدي از سینما را پدید آوردپیدا نکرد اما توانست شبه بیان دیگر موج نو ادامه  »9امه دار بود.تاثیرات آن عمیق و اد

 فیلم ها مجموعه

از فیلم هاي موج نو ارائه کنیم. براي این کار  را در انتخاب فیلم هاي این مجموعه سعی کردیم لیست کامل و در عین حال کوتاهی
ویسنده که در نشریه کایه دو سینما ن پرداختیم کردیم و تنها به آثار کارگردان هایی اوال از فیلم هاي کارگردانان لِفت بَنک صرف نظر

این نویسندگان عبارتند از تروفو، گدار، ریوت و رومر. در این بین سهم گدار و تروفو که چهره هاي شاخص تري هستند دو  بودند.
فیلم و دیگر کارگردانان یک فیلم شد. متاسفانه بسیاري از فیلم هاي گدار و تروفو که در بین آثار فاخر موج نو محسوب می شوند 

اندند. همچنین برخی از فیلم هاي مهم مربوط به این مجموعه به دلیل استفاده بیش از حد از به علت اختصار از این لیست جام
مولفه هاي جنسی مغایر با اهداف تشخیص داده شد و از لیست خارج شد. با این وجود به نظر می رسد فیلم هایی که در این سیر 

 از سینماي موج نوي فرانسه را دارند.  مشاهدتی گلچین کرده ایم، تمامیت الزم براي ارائه یک نماي کامل

اولین فیلم بلند نویسندگان نشریه کایره دو سینما توسط کلود شابرول ساخته شد. او تمام این فیلم را ): 1958خوش تیپ  سرژ(
در یک روستاي کوچک ضبط کرد. برخی مولفه هاي ویژه مانند نگاه مستقیم به دوربین و پرتره شخصی از یک قهرمان خونسرد در 

 این فیلم قابل مالحظه است. 

مشهور فرانسوا تروفو که شاید به عنوان آغاز فعالیت جدي موج نو بر روي فیلم هاي بلند محسوب  فیلم ):1959(چهارصد ضربه 
آغاز همکاري پربار و موفق زدي در اسکار را به ارمغان آورد و این فیلم براي تروفو جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن و نامشود. 

 . شدژان پیر لئو و تروفو 

این فیلم شاهکار گدار و نماینده اصیل موج نوي سینماي فرانسه است. گدار براي این فیلم موفق به کسب  ):1960(از نفس افتاده 
جایزه خرس نقره اي از جشنواره برلین شد. روحیات و رفتار شخصیت میشل با بازي ژان پیر بلموندو در تاریخ سینما ثبت و براي 

 . استبسیاري از فیلمسازان و بازیگران الهام بخش 

فرآیند ساخت این فیلم به دالیل اقتصادي چندین سال به طول انجامید. اما ژاك ریوت از ساخت  ):1961(پاریس متعلق به ماست 
 آن ناامید نشد. این فیلم نزد کارگردانان موج نو بسیار محبوب و مورد ارجاع است. بازي گدار در این فیلم نیز ویژگی خاص آن است.

اثر تروفو نیز یکی از موفقیت هاي او در عرصه کارگردانی محسوب می شود. نوآوري هاي او در محتوا و این  ):1962(جولز و جیم 
دم براي این فیلم شاید تا حدودي حاکی از ع BAFTAویژگی هاي تکنیکی این فیلم بارز و نمایان است. تنها دو نامزدي جشنواره 

 شود.استقبال منتقدان از آن محسوب 

ی گذران زندگی هنرنمای .از آنا کارینا همسر خود براي ایفاي نقش اصلی استفاده می کنددر این فیلم گدار  ):1962(گذران زندگی 
 گدار در استفاده از دوربین و موسیقی را به رخ بینندگان می کشد. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم ونیز شد.

                                                            
9 Diana Holmes, Sex, Gender and Auteurism: The French New Wave and Hollywood. In: Cooke P. (eds) World Cinema’s 
‘Dialogues’ with Hollywood. Palgrave Macmillan, 2007, p.154. 
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یعنی در اوج فعالیت موج  1963و  1957که بین سال هاي است سینماي اریک رومر نمونه خوبی از  ):1969(شب من نزد مود 
نو سردبیر نشریه کایه دو سینما بود. دیالوگ در این فیلم اهمیت بسیاري دارد و بحثی فلسفی درباره ارتباط عشق، دین و روابط 

  جنسی مطرح می شود. این فیلم نامزد کسب دو جایزه اسکار بود. 

این فیلم بیشتر از آنکه ویژگی هاي موج نو را داشته باشد، متعلق به سبک نوآر است. اما  ):1958(آسانسوري به چوبه دار * 
ارتباط عمیق لویی مال با اعضاي اصلی موج نو و همکاري با آنها و همچنین دارا بودن برخی از ویژگی هاي سبک موج نو منجر به 

 گنجاندن آن در این مجموعه شد.

 

 

 نام فیلم ردیف
سال 
 ساخت

نمره  کشور سازنده کارگردان
IMDB 

نمره 
Classifilms 

1 Le Beau Serge 1958 Claude Chabrol 7.2 فرانسه  
 Elevator to the Gallows 1958 Louis Malle 7,7 8 فرانسه 
2 The 400 Blows 1959 François Truffaut 7,7 8.1 فرانسه 
3 Breathless 1960 Jean-Luc Godard 8,8 7.9 فرانسه 
4 Paris Belongs to Us 1961 Jacques Rivette 7 6.9 فرانسه 
5 Jules and Jim 1962 François Truffaut 6,4 7.9 فرانسه 
6 My Life To Live 1962 Jean-Luc Godard 6,9 8 فرانسه 
7 My Night at Maud’s 1969 Éric Rohmer 6,3 8.1 فرانسه 

   

 

 

  

 


