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 رنىآ سینمای بر ای مقدمه
 

 ٍ ساختار بٌ نسبت ٍ داد قرار تحلیل ٍ تجزیٌ نَرد ٍ کرد بررسی نجزا شکل بٌ ٍ تنًایی بٌ را نیَى یا برگ یک تَان نی
 ٍ زنین ٍ درخت کل با نسبت در را نیَى ٍ برگ يهان تَان نی ٍجَد، این با کرد. کسب نحدٍد ٍلَ درکی آن نحتَای

 برای کٌ زنانی اٍل، حال در آٍرد. دست بٌ تر کانل ٍ تر دقیق دانشی بار ینا ٍ دارد قرار بررسی نَرد آن جغرافیای ٍ باغبان
 نا تر فَری ٍلی است کهتر دٍم حالت نسبت بٌ کنیو نی ٍارد خَد نغز ٍ ذين بر کٌ رنجی ٍ کنیو نی صرف شناخت ٍ درک

 کرد، حساب ان رٍی تَانب کٌ برسیو شناختی بٌ کٌ شد خَايد سبب دٍم حالت رساند. نی ناقص يرچند ای نتیجٌ بٌ را
 .ديد نی نا بٌ جلَ بٌ رٍ حرکت برای بیشتری نَر ٍ ٍزن کٌ شناختی

 

 
 

 رنىآ سینمای
 

 کٌ است بدیًی داد. قرار تفسیر ٍ تحلیل نَرد را سینها تاریخ رٍد يای شاخٌ ٍ يا شعبٌ تَان نی ننطق، ٍ اعتبار این با
 اینجا در دارد. کنندى تعیین تاثیر کند، انتخاب را باال حالت دٍ از کدانیک اینکٌ در نفسر ٍ ننتقد ٍ گزینشگر ترجیحات

 نقدنٌ، این با  بفًهیو. يو کنار در ٍ بايو را آنًا ٍ بزنیو پیَند کل بٌ را جز ٍ شاخٌ یک شناخت کٌ است این نا ترجیح
 نحتَای ٍ فرم رشد در دارد بارز حضَری جنگ اندازیو نی دستی دم نگايی نَآر سینهای جغرافیای ٍ زنین بٌ ٍقتی

 اندیشی نثبت ٍ بینی خَش کند. رٍ است، شدى سرکَب ٍ پنًان -دالیلی بٌ بنا- نا رٍان زیر در را آنچٌ تَاند نی جنگ.آنًا
 در  خطر دفع برای آنادگی ٍ است پیرٍزی است، نًو ٍاقعا آنچٌ ندارد: خَبی نعنی جنگجَیان، نیان در دیگری، بٌ نسبت
 .بقا جًت

 



 جنگ، فضای در نًو. است دٍ درجٌ بحثی شًرت، ٍ علو ٍ ثرٍت کسب یا خَايیو نی طلبی حقیقت برای خَد بقای اینکٌ
 ذينی ٍ عینی ننافع از بستانی بدى است. جنگ ننطق از دٍر نقابل، طرف کاريای کردن قلهداد نثبت ٍ است پیرٍزی ٍ بقا

 ٍ نهایی قدرت دنبال طرفین صلح، ٍ بازسازی زنان در یعنی دارد: ادانٌ جنگ اتهام از بعد حتی ٍ دارد ٍجَد نیرٍيا بین
 غرض ناند. نی باقی -ٍرزی عشق زنان در حتی ٍ -نا ٍجَد در يهَارى برتری ٍ سلطٌ بٌ نیل يستند. دیگر شکلی بٌ رقابت،
 رسد نی نظر بٌ است. ٍابستٌ دٍم جًانی جنگ بعد ٍ حین قبل، فضای با نَآری نضانین ٍ نَآر سینهای رشد ٍ تَلد اینکٌ،

 در رٍشنی انگار ٍ بینند نی «سیاى» را، نَآر فیلو رٍان ننتقدان، رٍ، ازین است. بَدى ٍصل جنگ بٌ نَآر فیلو تاریخ ناف کٌ
 .است غایب کل بٌ نَآر، آثار آن
 

 
 

 رنىآ فیلم ویژگی
 سینها يای تئَریسین ٍ ننتقدان بین یعنی است برانگیز نناقشٌ اصطالحی )نئَنَآر( نَآر سینها، تاریخ در کٌ دانیو نی

 در رایج اصطالحی يهٌ، این با دیگر. يای ژانر ٍ يا سبک بقیٌ کنار در است سبکی ٍ ژانر نیز، نَآر کٌ ندارد ٍجَد نظر اتفاق
 اغَاگری رٍحی، ثباتی بی نفرت، جنایت، از پر کٌ دارد اشارى آثاری بٌ گذرا، ٍ خالصٌ شکل بٌ نَآر، ت.اس سینها ايل نیان

 کارگردان ی ایدى رنگ کالم، یک در است. رٍیاگَنٌ ٍ بارانی نهايای ٍ تیرى خطَط ٍ سیاى يای قاب زنان، نرز ٍ حد بی
 بی جبری در انگار يا شخصیت است. کنندى گیج ٍ آلَد راز ،ننفی احساسات ی القاکنندى نهايا، حرکت ٍ است سیاى نَآری،

 .بخشش ٍ دلسَزی قابل حدی تا ٍ است آٍر «سرگیجٌ» کٌ جبری اند: افتادى گیر رحو،
 

 پنداری يهذات ازین نثبتی نعنی چَن است نردد کند، پنداریيهذات نَآری فیلو شخصیت با اینکٌ در تهاشاگر نثال
 تعداد خَايیو نی اینجا در اٍصاف، این با دارد. ٍجَد آن در خَدتحقیری ٍ احترانی بی نَعی ٍ شَد نهی برداشت

 .کنیو نختصر نعرفی آثارشان، از یکی يهراى بٌ را، نَآر سینهای ی شدى شناختٌ يای کارگردان از نحدٍدی



 اسینم تاریخ در نىآر اثر 5 معرفی
 

  tStree Scarlet اسکارلت خیابان فیلم
 

 
 

 است. ساختٌ «بزرگ تعقیب» فیلو نثل درٍنهایٌ يهین با دیگری آثاری ٍ است کردى کارگردانی را اثر این النگ، فریتز
 نظیر بازیگرانی دقیقٌ. پنج ٍ چًل ٍ ساعت یک حدٍدا فیلو زنان است. آنریکا در 5495 سال نحصَل اسکارلت، خیابان
 .اند کردى آفرینی نقش النگ، اثر این در بنت جَآن ٍ رابینسَن جی ادٍارد

 
 ی سابقٌ با دار صندٍق کریس، است: شکل بدین اسکارلت خیابان فیلو داستان ی خالصٌ فًو، يهٌ ٍ سادى خیلی زبان بٌ

 کٌ کشد نی تابلَی رٍی تصاٍیری گايی، از ير ٍ نیست بد اش نقاشی خَشی. ٍ خیر ايل ظايرا فردی است. شرکت یک
 فریتزالنگ. خَد اکسپرسیَنیستی ذين نثل آٍرید نهی در آنًا از سر آسانی بٌ کٌ يای اشینق رسد. نی نظر بٌ ارزش قابل

 ظايرا شخصیتی گذارد. نهی کو قانَن، اجرای در يو کریس ٍ يستند قائل نخصَصی احترام کریس، برای شرکت، يهکاران
 .خیالی خَش ٍ ریزٍدباٍ بازٍی بٌ بازٍ ٍ حهاقت ی يهسایٌ نعنای بٌ اینجا در سادى دارد: سادى

 
 خَدش درگیر آدل یعنی کریس يهسر اینکٌ ننظَر نیست. نراد ٍفق بر چندان اٍ، ی خانَادى ٍ خانٌ اٍضاع حال این با 

 کریس، ی خانٌ در عشق قرنز ٍ آبی رنگ از شاعران، بیان بٌ ٍ کالم یک در رٍد. نی راى کریس اعصاب رٍی نظر بٌ ٍ است
 ينگام ٍ اتفاقی شکل بٌ شرکت دار صندٍق پیداست، النگ فریتز اثر عنَان در کٌ نطَريها ٍ ٍجَد این با نیست. خبری

 پسر( نانزد)دٍست تَسط بنت( کینی)جَن اسو بٌ زنی نضهَن: این با شَدنی ناجرای درگیر خیابانی در سرکار، از برگشت
 رٍ، ازین بپذیرد ٍ کند تحهل تَاند نهی ٍ شَدنی غیرتی يو کریس ٍ گیردنی قرار تحقیر ٍ تَيین ٍ خشَنت نَرد خَد
 …شَد نی نعرکٌ ٍارد



  iSamoura Le سامىرایی فیلم
 

 

 پدر را، فیلو این کارگردان بسیاری، است. 5491 سال ی ساختٌ نلَیل. پیر ژان از ایست گانٌ سٌ از بخشی اثر ظايرا
 نلَیل براین، عالٍى است. کردى بازیگری يو «گدار لَک ژان» اثر «افتادى سنف از» فیلو در کٌ کسی دانند. نی نَآر سینهای

 ٍ «کال» است: فرد بٌ ننحصر نلَیل نهادپردازی ٍ يا نیزانسن دارد. جًان در «نَ نَج» سینهای تاریخ رٍی بزرگی دین
 حضَر سانَرایی اثر در دلَن ناتالی ٍ پریٌ فرانسَا ٍ دلَن آلن چَن بازیگرانی خیانت. ٍ ٍفاداری يهزنانی ٍ اسحلٌ ٍ بارانی
 در تهام خَنسردی با دلَن، آلن کٌ است شکل این بٌ داستان خالصٌ است. دقیقٌ پنج چًل ٍ ساعت یک فیلو زنان دارند.

 …کشد نی آدم پَل ازای

 دیدن ارزش ا،دری خانَشی ٍ سرخ ی دایرى دٍبارى، نفس يا، سایٌ ارتش يهچَن نلَیل پیر آثار ی بقیٌ اثر، این کنار در
 نعتقدند از ای عدى. نحتَا یزنینٌ در يو فرم بحث در يو بديند تهاشاگر بٌ تَانند نی زیادی کارگردانی يای درس ٍ دارند

 شخصی ٍ فیلو تاریک نیهٌ پردازی نَر ، تیرى يای سایٌ بردن کار بٌ ) نَآر فیلو یک يای نشخصٌ گرچٌ نلَین سانَرایی
 قرار فرانسٌ نَی نَج يای فیلو زنرى از ïSamoura Le  اصل در ٍلی دارد را ( آید نی بر سیستو اب نقابلٌ در تنًایی بٌ کٌ

 .گیرد نی
 
 
 
 
 



  nFalco Maltese The مالت شاهین فیلم
 

 
 
 

 در فردی بٌ ننحصر ٍ ٍیژى جایگاى اثر این است. نالت شايین کارگردان يیَستن جان است. 5495 سال نحصَل فیلو
 بازیگران از آستَر نری ٍ بَگارت يانفری است. ساختٌ رنان یک براساس آنرا يیَستن جان دارد. نَآر سینهای تاریخچٌ

 یا است پلیسی  -جنایی اثر، نَضَع است. دقیقٌ پنج ٍ چًل ٍ ساعت یک تقریبا فیلو زنان ندت اند. نالت شايین اصلی
 .درٍغ برابر در حقیقت ٍ دٍستی دیگر برابر در خَدخَايی بگَییو است بًتر

 
 
 از بخشی از کٌ گیرد نی قرار ای پرٍندى جریان در خصَصی کاراگاى یک ياکس ياٍارد ابدی خَاب فیلو نانند بٌ اثر این در

 پیرٍ-دزدانی سرنَشت بٌ رسیدگی نشغَل بَگارت( اسپید) کارآگاى جعلی. داستانی ٍ پرٍندى ارد:ند اطالع پرٍندى، زاٍیای
 در خَايد نی اٍ از ٍ کند نی نراجعٌ اسپید کارآگاى دفتر بٌ زنی نیان، این در ایست. حرفٌ -جذاب عتیقٌ یک سرنَشت

 سرنَشت بٌ شدى، گو فرد کردن پیدا جریان در رآگاىکا يهکار کند. کهک اٍ بٌ شدى، گو تازى کٌ عزیزانش از یکی کردن پیدا
 بگیرد. نحل پلیس نزد خَد جایگاى بقای نفع بٌ تصهیهاتی شَد نی ناچار ظايرا کارآگاى ادانٌ، شَد.در نی دچار بدی

 .رسد نی نظر بٌ ٍجدان ٍ عقل خالف کٌ تصهیهاتی
 
 
 
 



 
  nMa Third The سىم مرد فیلم

 

 
 

 اٍرسن» است. انگلیس در 5494 سال نحصَل اثر است. «گرین گرايام» فیلو، نَیسندى است. رید کارٍل اثر، این کارگردان
 در سَم، نرد فیلو فضای کند. نی بازیگری رید کارٍل اثر این در کاتن، َزفج کنار در «کین يهشًری» فیلو کارگردان «ٍلز

 یک ٍ باشد نصیب ٍ خطر از پر تَاند نی دٍستانٌ ٍ عادی سفر یک  است. شدى پردازی داستان دٍم، جًانی جنگ نزدیک
 تازى کٌ نکتٌ این ديد. انجام ٍربا غیرقابل کاری ٍ ببرد اسحلٌ بٌ دست بغرنج، ٍضعیتی در ٍ سادگی بٌ کند ٍادار را نَیسندى

 کٌ: است شکل این بٌ رید کارٍل اثر این داستان خالصٌ، شکل بٌ ٍلی بَد. سَم نرد فیلو اصلی نعنی از بخشی رفت،
 رٍز در دقیقا اینکٌ، ناجرا بد نکتٌ کند. نی سفر ٍین شًر بٌ اش، قدیهی دٍستان از یکی دیدار برای ای)نارتینز( نَیسندى
 .شَد نی کشتٌ حادثٌ، یک اثر در الیو)ٍلز(، يری یعنی اٍ دٍست ین،ٍ بٌ آندنش

 
 خَد دٍست پرٍندى درگیر ٍین در ٍی شَد نی باعث انر يهین است. سَال ٍ ابًام نحل شدى، کشتٌ چرا ٍ چگَنٌ اینکٌ
 کند نی شک الیو يری نرگ نحَی بٌ آنا، یعنی يری دٍست با نالقات از بعد نارتیتز بیفتد. پلیس بٌ يو سرٍکارش ٍ شَد

 دارد الیو، يری خَد، قدیهی دٍست بٌ نسبت نثبتی ذينیت (کاتن جَزف)نارتینز . …بیند نی باٍر غیرقابل تصاٍیری ٍ
 -سَنی نرد ظايرا .کندنی تغییر اندازى يهان بٌ يو اش ذينیت کند، نی تحقیق اٍ نرگ علت با رابطٌ در بیشتر يرچٌ ٍلی

 ای رابطٌ چٌ ٍ است کسی چٌ اٍ انا دارد ٍجَد دٍستش نرگ ی پرٍندى در -پیداست رید رٍلکا فیلو عنَان از کٌ يهانطَر
 .شَد نی افکنی گرى ٍ تعلیق سبب ٍ ديد نی تشکیل را فیلو درٍنهایٌ ی ادانٌ دارد الیو يری با
 
 



 
  dBoulevar Sunset بلىار سانست فیلم

 

 
 

 رٍبرٍ جًان در ننتقدان ٍ سینهادٍستان زیاد استقبال با فیلو است. 5451 سال نحصَل بلَار سانست ٍایلدر. بیلی از اثری
 اشترٍم فن اریش ٍ سَانسَن گلَریا يَلدن، ٍیلیام چَن بازیگرانی شد. نتعددی جَایز کسب بٌ نَفق خَد، زنان در ٍ شد
 نَضَع با نا رٍ، ازین است. گذشتٌ دٍران در سینها ی ستارى یک نَرد در فیلو این دارند. حضَر ٍایلدر بیلی فیلو این در

 نضانینی کنار در دارد خَد در را سینها تاریخ از پررنگ رد فیلو ٍاقع، در شَیو. نی يهراى ٍایلدر رٍایت بٌ سینها سرگذشت
 فیلو، فرٍش نیزان  است. ساعت دٍ تقریبا فیلو زنان ندت گذرد. نی اثر یک تَلید حین ٍ سینها در کٌ ناخَشایندی ٍ تلخ

 کٌ است گلیس( نَیسی)جَ نانٌ فیلو نَرد در فیلو داستان است. تَجٌ قابل شدى، آن ساخت برای کٌ ای يزینٌ نسبت بٌ
 .بگیرند پس شان طلب کٌ يستند اٍ دنبال در بٌ در افرادی ٍ ندارد خَبی نالی ٍضع

 
 خَايد، نی اٍ کٌ گَنٌ آن سینها، کار شرایط ٍلی بديد پس را يایش بديی اسینه در خَد نًارت طریق از دارد تالش جَ

 کٌ آٍرد نی در يالیٍَد نطرح ٍ نشًَر بازیگر یک خانٌ از سر اتفاقی شکلی بٌ طلبکاران دست از فرار حال در رٍزی نیست.
 کهدی یک آپارتهان، دارد. دندی ارزش ٍاقعا کٌ است کارگردان يهین دیگر اثر دٍ ،«آپارتهان» ٍ «نضاعف غرانت» . …

 .است فضیلت ٍ خلَص ٍ سادگی از سرشار کند، نی رٍایت کٌ عشقی ٍلی آید نی نظر بٌ سیاى



 
 

 رآخ کالم و بندی جمع
 
 از بانَیی (5491رانر) بلید (5441آنجلس) لَس نحرنانٌ يهچَن نًهی آثاری خالی جای کٌ است گفتن بٌ الزم پایان در

 نی خَانندى ننطقا شَد. نی حس کانال نا، نعرفی این در (5455ریفیفی) (5499پنجرى) پشت در زنی (5499شانگًای)
 کانل ٍ تر جانع تحقیق ٍ برٍد جلَ نَآر)نئَنَآر( يای کارگردان اساسبر یا کند اضافٌ را بیشتری نَارد لیست، این بٌ تَاند
 است. گرفتٌ الًام نَآر سینهای از خَد آثار از بسیاری اسخت در تارانتینَ کٌ است گفتنی ديد. انجام نَآر آثار رٍی تری

 برای -تارانتینَ نانند بٌ- سینها سنت از تَاند نی کار. تازى ٍ جَان يای کارگردان برای است بزرگی الًام ننبع سینها، تاریخ
 .کرد تَلید فاخر نحتَای ٍ فرم ٍ گرفت کهک حال زنان در اثری ساخت

 
 ٍ ریخت گذشتٌ فرم در را نَ نحتَای یا بریزیو آن در نَ نحتَای ٍلی بگیریو گذشتٌ از را قالب کٌ کٌ است شدنی یعنی

 ٍ فًو نعرفی، باغبان: ٍ جغرافیا ٍ درخت با اش رابطٌ ٍ نیَى ٍ برگ نثال ٍ نَشتار ی نقدنٌ بٌ تَجٌ ضهن کرد. ترکیب
 ٍ تر جانع -سینها تاریخ رٍد حرکت-کل با نسبت در جز دیدن پرتَ در نَآر، غیر ٍ نَآر آثار سایر ٍ تارانتینَ سینهای نقد سپس
 .رسد نی نظر بٌ تر دقیق

 
  :است آندى کهک بٌ نَشتن در کٌ ننبعی* 

 رٍ آزادی ترجهٌ کَک دیَید اثر سینها تاریخ
 



 

 استىدیى کاتشى فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی
 ساخت فیلم مستند

 ساخت مىشن گرافیک و انیمیشن
  ...ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته و

 خدمات ویدیى مارکتینگ و سىشیال مدیا
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