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)Michael Kenneth Mann(مایکل کنت مان

و عضو هیئت علمی دانشگاه فیلم لندنکنندهتهیه، فیلمنامه نویس،کارگردان

)نويایلی(و شیکاگ1943فوریه 5:متولد

فروش به در یک خانواده یهودي خواربارشیکاگومان درمایکل کنت 
مانند جنگ جهانی دومبود که دراوکراینیپدرش یک مهاجر. دنیا آمد

مادرش متعلق به یک خانواده محلی . سربازي کهنه کار خدمت کرد
او در . مان رابطه نزدیکی با پدر و پدربزرگش داشت. شیکاگویی بود

بزرگ شده و نوجوانی خود را با کار در موزیک بلوز هامبولت پاركنزدیکی 
.شیکاگو گذرانده است

به زبان انگلیسی خواند ومدیسن-ویسکانسیندانشگاهدرمایکل مان
درهمین دوران بود که براي اولین . مند بودتاریخ، فلسفه و معماري عالقه

را تماشا کرد 1964دکتر استرنج الوبه ناماستنلی کوبریکبار فیلمی از
او در توضیح ، »نامه لس آنجلسهفته«با ايدر مصاحبه. شق فیلم شدو عا

توانید سبک منحصر د که شما میگویاین فیلم به تمام فیلمسازان هم نسل من می«: گفتاثر این فیلم بر خود
به فرد خودتان را در حد کمال پرورش دهید و فیلم هاي مستقلی داشته باشید که به طور همزمان مورد توجه 

خواهید در جریان اصلی صنعت فیلمسازي دنیا کار میبه عبارت دیگر اگر. واهد گرفتتماشاگران زیادي قرار خ
مطیع زید یا را بسا(1954-استنلی دانن) «هفت عروس براي هفت برادر«کنید، مجبور نیستید که فیلم 

».دما بفهماناین همان چیزي است که کوبریک قصد داشت به .اي موجود شویدسیستم فیلمسازي نیچه
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که هفت سال را در پس از این. رفتفیلم لندندانشگاهبه منظور ادامه تحصیل به1960مان در اواسط 
به ساخت آدریان لینوریدلی اسکاتهایش آلن پارکر،نسلسینما رفت، همراه با همدانشگاهبریتانیا به 

ی گرفت در یک فیلم هایی که او از انقالب دانشجویان پاریسفیلم1968در سال . هاي تبلیغاتی پرداختآگهی
بعد از آن او از تجربیاتش . به نمایش گذاشته شدNBCيشبکهسه شنبه اولدر برنامه قیاممستند به نام 

را در سال جشنواره فیلم کنت داورانئساخت که جایزه هی«Jaunpuri»فیلم کوتاهی بنام68در سال
.به خود اختصاص داد1970

روز 17نام ه اي بجدا شد براي ساخت یک مستند جادهکه از همسر اولشپس از این1971مان در سال 
-جوزف ومبوگرا به همراه داستان پلیسبه نام نمایشی1971مان سال . به ایاالت متحده برگشتزیر خط

ها بسیار گرایانه زندگی واقعی پلیسدر بیان جزئیات واقعداستان پلیس. نوشت-شهورنویس مپلیسی
.بخش بود و مان به ضرورت تحقیق اولیه براي اعتبار بخشیدن به کارهایش پی بردرضایت

نام داشت که به صورت تئاتر هم در جریکو مایلنی ساخته شد، اولین فیلم قابل توجه او که در قطع تلویزیو
از آن 1979بهترین فیلم تلویزیونی و بهترین کارگردانی را در سال جایزه امیاین فیلم. اروپا به نمایش درآمد

بر . بعنوان مدیر تهیه همکاري داشتداستان پلیسو میامی وایسیون با دو سریال او در تلویز. خود کرد
ها همکاري داشت ولی باها را نساخته و فقط بعنوان مدیر تهیه با این سریالخالف باور عمومی، او این سریال

یکل مان نه در حال حاضر ما.شودها دیده میاین حال تاثیرات سینماتیک او بر روي بازي و سبک این سریال
.سبک بسیار متمایز او در کارهایش پیداست. دار بلکه یکی از بهترین فیلمسازان آمریکاستتنها کارگردانی آینده

مان عالقه زیادي به . سترا با مان داشته ادانته اسپینوتی به عنوان مدیر فیلمبرداري بیشترین همکاري 
.رنگ و سفید استریل تاکید داردصویري کارش اغلب بر دورنگ آبی بیروح شهري دارد و در سبک تمناظر بی

تریلر . ن جیمز کان بودبا بازي درخشا) 1981(سارقان به عنوان کارگردان فیلم اولین کار سینمایی موفق م
فیلم . هم قرار داده استاستفاده از سبک خاص خود ثروت و احساس را در کنار اي که در آن باهوشمندانه

. هاست که به آن بعد ماوراالطبیعه داده شده استبازنگري اشغال رومانی توسط نازي) 1983(محافظبعدي او 
جا پیش رفت که تقریبا یونیورسال متقاعد شد کسی براي رو شد و تا آنکار از نظر تجاري با شکست روبه

تر از چیزي بود که مان قصد داشت دقیقه فیلم خیلی کوتاه96اگر چه . تماشاي فیلم به سینما نخواهد آمد
عرضه کند، اما فیلم توانست هواداران زیادي در بین دوستداران سینما بیابد ولی هنوز پخش آن به صورت

DVD استباقی مانده.
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شکارچی ر شخصیت هانیبال لکتر در فیلم مان اولین کسی بود که برایان کاکس را د1986در سال 
دهد که به دلیل ویلیام پترسون توضیح میشکارچی انسانDVDيدر مقدمه. به نمایش گذاشتانسان

1992در سال . ه استدقت و توجه بیش از حد مان بر کارهایش ساخت این فیلم چندین سال به طول انجامید
در مان. رو شدهبا اقبال عمومی روبهاآخرین بازمانده موهیکانو از کتاب فنیمور کوپر با نام فیلم اقتباسی ا

مگري، غیرتمندي، نویس کریستوفر کرو توانسته فضایی ایجاد کند که در آن ستاین فیلم با همکاري فیلمنامه
ترین موفقیت وي در بزرگ. هدجامعه سرخپوستی را به خوبی نمایش دجویی و غرور موجود در دلخستگی، انتقام

رابرت دنیرو و مخمصهدر فیلم . بود) 1999(نفوذيو ) 1995(مخمصهبا دو فیلم 1990نزد منتقدان در دهه 
.هاي اصلی را بر عهده داشتندراسل کرو نقشنفوذي آل پاچینو و در 

این فیلم به . اسمیت کار با دوربین دیجیتال را تجربه کردبا بازي ویل) 2001(علیاش در فیلم بعدي
او تمامی نماهاي شریک جرمدر. شهرت بیشتر ویل اسمیت کمک کرد و او نامزد دریافت جایزه اسکار شد

خارجی را با دوربین دیجیتال تصویربرداري کرده و به همین دلیل توانست جزئیات بیشتري را در نماهاي شب 
2004در سال . ر حالی که بیشتر نماهاي داخلی فیلم با دوربین آنالوگ فیلمبرداري شده استتصویر بگیرد، د

نقش هاوارد هیوز را لئوناردو . را بر اساس زندگی هاوارد هیوز ساخت» هوانورد«مان در مقام تهیه کننده فیلم 
.دي کاپریو برعهده داشت

را براي دشمنان مردممان 2009در سال . را کارگردانی کردمیامی وایسبعد از آن مان فیلم اقتباسی 
درباره فضاي ناامیدکننده موج جنایی آمریکا دشمنان مردم. ال نوشته و کارگردانی کرده استکمپانی یونیورس

براساس کتاب ارزشمند برایان بروگ با همین نام است که بزرگ ترین موج جنایت آمریکا و ایجاد30در دهه 
FBI که اي است دقیقه140یک فیلم بلند دشمنان مردم. اده استمورد بررسی قرار د34-1933را در سال

.رسدبه هیچ عنوان بلند به نظر نمی
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به عنوان کارگردانمایکل مان شناخت فیلم

سارقThe Tief1981
 محافظThe Keep1983
 شکارچی انسانManhunter1986
ها آخرین بازمانده موهیکانThe Last of the Mohicans1992
 مخمصهHeat1995
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 علیAli2001
 شریک جرمCollateral2004
 میامی وایسMiami Vice2006
 دشمانان مردمPublic Enemies2009
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بازسازي دقیق شمایل انسان: سرمقاله

مهدي فیاضی کیا

اي که دربارة مایکل مان نوشته از ویلیام روت در مطلبی که در آنا دزنیس مربی دانشگاه التروب در آغاز مقاله
وضعیت مشترك بین «: منتشر کرده این طور نقل قول کرده است که»رسانه و فرهنگ«ژورنال استرالیایی 

دزنیس به این » .نویسد عشق استهاي تالیف کارگردان مولف میکارگردان مولف و کسی که دربارة شاخصه
ي منتقد با کارگردانی مثل مایکل مان ي رابطهاي دربارهدلیل این جمله ویلیام روت را نقل کرده تا به نکته

خورد نوعی حس عالقه مفرط و به اصطالح چیزي که به شکل عجیبی در این رابطه به چشم می. کنداشاره
الفرانس منتقد کانادایی . دي. طور که جیي این عالقه آنریشه. ي دلی بین منتقد و آثار مان استرابطه

. گري راايدهد و حرفهمان روابط بین مردها را نشان می. ي آثار مان استگوید از قضا عنصر مردانهمی
تا الول برگمن سارقاز دزد گاوصندوق فیلم . اندهاي مان کسانی هستند که در حرفۀ خودشان خبرهقهرمان

هاي مان به قول الفرانس نه فرصت چندانی با خانواده یا قهرمان. نفوذيتهیه کنندة برنامۀ شصت دقیقه در 
اي هستند و طرف مقابل تنها هستند و حرفه. ی هستندهایی اجتماعروابط خصوصی خود دارند و نه آدم

آرزوي فرانک در فیلم . کننددرك می-اي و یک مرد است و تنها هم هستکه آن هم یک  حرفه-خودشان را 
مخمصهکالی در مک. اش بازنشسته شوداین است که یک خانواده داشته باشد و از زندگی تبهکاريسارق

ها این آدم. کمانی را تماشا کند و زندگی خودش را داشته باشدهاي رنگینجلبک،آرزو دارد به فیجی برود
بعد هم . کنندسعی می–یک جاي بهتر –جایی هستند که دوست ندارند و براي رسیدن به یک جاي دیگر 

گیرند و راهها دست آن عشق را میآن. رسد عشق استرسد یا الاقل چیزي که به نظر میعشق از راه می
.هاستاما پیرنگ آثار مان همیشه در کمین آن؛افتندمی

ادامه مطلب

http://www.academyhonar.com/notation/cinema-usa/1827-mann.html

5

بازسازي دقیق شمایل انسان: سرمقاله

مهدي فیاضی کیا

اي که دربارة مایکل مان نوشته از ویلیام روت در مطلبی که در آنا دزنیس مربی دانشگاه التروب در آغاز مقاله
وضعیت مشترك بین «: منتشر کرده این طور نقل قول کرده است که»رسانه و فرهنگ«ژورنال استرالیایی 

دزنیس به این » .نویسد عشق استهاي تالیف کارگردان مولف میکارگردان مولف و کسی که دربارة شاخصه
ي منتقد با کارگردانی مثل مایکل مان ي رابطهاي دربارهدلیل این جمله ویلیام روت را نقل کرده تا به نکته

خورد نوعی حس عالقه مفرط و به اصطالح چیزي که به شکل عجیبی در این رابطه به چشم می. کنداشاره
الفرانس منتقد کانادایی . دي. طور که جیي این عالقه آنریشه. ي دلی بین منتقد و آثار مان استرابطه

. گري راايدهد و حرفهمان روابط بین مردها را نشان می. ي آثار مان استگوید از قضا عنصر مردانهمی
تا الول برگمن سارقاز دزد گاوصندوق فیلم . اندهاي مان کسانی هستند که در حرفۀ خودشان خبرهقهرمان

هاي مان به قول الفرانس نه فرصت چندانی با خانواده یا قهرمان. نفوذيتهیه کنندة برنامۀ شصت دقیقه در 
اي هستند و طرف مقابل تنها هستند و حرفه. ی هستندهایی اجتماعروابط خصوصی خود دارند و نه آدم

آرزوي فرانک در فیلم . کننددرك می-اي و یک مرد است و تنها هم هستکه آن هم یک  حرفه-خودشان را 
مخمصهکالی در مک. اش بازنشسته شوداین است که یک خانواده داشته باشد و از زندگی تبهکاريسارق

ها این آدم. کمانی را تماشا کند و زندگی خودش را داشته باشدهاي رنگینجلبک،آرزو دارد به فیجی برود
بعد هم . کنندسعی می–یک جاي بهتر –جایی هستند که دوست ندارند و براي رسیدن به یک جاي دیگر 

گیرند و راهها دست آن عشق را میآن. رسد عشق استرسد یا الاقل چیزي که به نظر میعشق از راه می
.هاستاما پیرنگ آثار مان همیشه در کمین آن؛افتندمی

ادامه مطلب

http://www.academyhonar.com/notation/cinema-usa/1827-mann.html

5

بازسازي دقیق شمایل انسان: سرمقاله

مهدي فیاضی کیا

اي که دربارة مایکل مان نوشته از ویلیام روت در مطلبی که در آنا دزنیس مربی دانشگاه التروب در آغاز مقاله
وضعیت مشترك بین «: منتشر کرده این طور نقل قول کرده است که»رسانه و فرهنگ«ژورنال استرالیایی 

دزنیس به این » .نویسد عشق استهاي تالیف کارگردان مولف میکارگردان مولف و کسی که دربارة شاخصه
ي منتقد با کارگردانی مثل مایکل مان ي رابطهاي دربارهدلیل این جمله ویلیام روت را نقل کرده تا به نکته

خورد نوعی حس عالقه مفرط و به اصطالح چیزي که به شکل عجیبی در این رابطه به چشم می. کنداشاره
الفرانس منتقد کانادایی . دي. طور که جیي این عالقه آنریشه. ي دلی بین منتقد و آثار مان استرابطه

. گري راايدهد و حرفهمان روابط بین مردها را نشان می. ي آثار مان استگوید از قضا عنصر مردانهمی
تا الول برگمن سارقاز دزد گاوصندوق فیلم . اندهاي مان کسانی هستند که در حرفۀ خودشان خبرهقهرمان

هاي مان به قول الفرانس نه فرصت چندانی با خانواده یا قهرمان. نفوذيتهیه کنندة برنامۀ شصت دقیقه در 
اي هستند و طرف مقابل تنها هستند و حرفه. ی هستندهایی اجتماعروابط خصوصی خود دارند و نه آدم

آرزوي فرانک در فیلم . کننددرك می-اي و یک مرد است و تنها هم هستکه آن هم یک  حرفه-خودشان را 
مخمصهکالی در مک. اش بازنشسته شوداین است که یک خانواده داشته باشد و از زندگی تبهکاريسارق

ها این آدم. کمانی را تماشا کند و زندگی خودش را داشته باشدهاي رنگینجلبک،آرزو دارد به فیجی برود
بعد هم . کنندسعی می–یک جاي بهتر –جایی هستند که دوست ندارند و براي رسیدن به یک جاي دیگر 

گیرند و راهها دست آن عشق را میآن. رسد عشق استرسد یا الاقل چیزي که به نظر میعشق از راه می
.هاستاما پیرنگ آثار مان همیشه در کمین آن؛افتندمی

ادامه مطلب
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یک زندگیِ کمتر معمولی: سارق

برنا حقیقی

گاوصندوق بازکنی حرفه اي است که براي امرار معاش به خرید و فروش ماشین هاي دست ) جیمز کان(فرانک 
تشکیل یک زندگی :تمام کارهاي فرانک براي نزدیک شدن به یک هدف انجام می پذیرد.دوم مشغول است

هاي دیگري در سر او در راستاي همین هدف انجام کاري را براي مافیا قبول می کند اما آنها هدف.عادي
.                           دارند

رسید هاوارد سازد که به نظر میاي فیلم مینشان داد در دنیاي مردانه) 1981(سارقمایکل مان با ساخت 
بینی خاص خود و تسلط اند اما مان با تکیه بر جهانهاکس و ژان پیر ملویل همه شیره آن را کشیده

بلکه با بنا کردن جهان سینمایی ،ها بیرون آمدهاي مختلف سینما نه تنها از زیر سایه آننظیرش بر جنبهکم
.امروزه تأثیرگذار بر بسیاري از فیلمسازان و آثارشان بوده استخاص خود،

http://www.academyhonar.com/notation/cinema-usa/1818-thief.htmlادامه مطلب
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...جا بودیم ما این:هاآخرین بازمانده موهیکان

دامون قنبرزاده

ها هستند که در گیر و دار ناتاتیل به همراه پدر و برادرش، آخرین نفرات از قوم موهیکان: ي داستانخالصه

دهند و فرانسه بر سر مستعمراتشان، جان دختران افسر ارشد انگلیسی را نجات میجنگ بین انگلیس و 

در این میان، ناتانیل دل در گرو عشق کورا، یکی از دختران افسر . شوندها میي انگلیسیناخواسته وارد جبهه

...بندد انگلیسی می

را کشف کرد سرزمین آمریکاتمام گرفتاري بومیان آمریکایی از وقتی شروع شد که کریستف کلمب : یادداشت
جا شروع شد و همه چیز از این. آن منطقه را متمدن کند"نامتمدن"به قول خودش هايآدمو سعی نمود تا 

شد و همه چیز تغییر کرد؛ پوست باز هاي این مردمان رنگینکم پاي اروپاییان به سرزمینوقت کمآن
اندك اندكها و باورهایشان هم شان بیرون رانده شدند و حتی سنتهایشان غصب شد، از خانه و کاشانهزمین

…رنگ باخت

ادامه مطلب
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!رستگاري در سی ثانیه: مخصمه

حسام کاظمی

ولی در زیر ساخت اثر ما شاهد یک ؛مخمصه داستان کالسیک رویارویی و تعقیب و گریز دزد و پلیس است
رقابت پنهان بین دو رقیب هستیم، ویسنت هانا با بازي آل پاچینو در نقش یک پلیس و نیل مک کالی با بازي 

اند و شاید اگر این دو از هوش و قدرت درك باالي طرف مقابل به وجد آمده.  رابرت دنیرو در نقش یک دزد
. ايشد و نیل یک پلیس حرفهینست یک سارق حرفه اي میشد وشان عوض میجایگاه اجتماعی

ما در این فیلم  با سارقی مواجیهم که داراي سبک شخصی است، سبکی که الزمه آن رهایی از قید و بندهاي 
اجتماعی و عاطفی است، براي رستگاري تنها فرصت کمی باقی است و باید همیشه آماده باشی تا هر چیزي رو 

. و سی ثانیه ترك کنیکه داري بتونی ت

ادامه مطلب 
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ذهن هوشیار جامعه: نفوذي

وحید شفقی

ي یک کنندهتهیهمایک واالسبه همراه ) با بازي اَل پاچینو(ک داستان واقعی، برگمن ست از یافیلم اقتباسی 
هاي داغ و او همواره به دنبال سوژه. هستندشصت دقیقهبه نام CBSي خبري جنجال برانگیز در کانال برنامه

. خوردهاي تولید سیگار برمیانیي مشکوك در مورد کمپگردد که در این حین به یک پروندهدردسرساز می
جفري وایگندکی از کارمندان ارشد کمپانی مذکور به نام براي به دست آوردن اطالعات دقیق به سراغ یبرگمن

هاي الزم، از و دادن تضمینرود، پس از اصرار فراوان برگمناست میکه اَخیرَن اخراج شده ) با بازي راسل کرو(
اي را در اختیار برگمندهندهاطالعات و اسرار بسیار تکان نمایش تصویر او در برنامه، جفريجمله عدم 

هاي عظیم دارد ولی کمپانیدهنده برمیي تلویزیونی وي حاضر و پرده از رازي تکانارد و حتی در برنامهگذمی
…شونددخانیات مانع از پخش این مصاحبه می

ادامه مطلب 
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قدرت و افتخار: علی

مجید رحیمی جعفري

. هاي فراموش نشدنی این رشته ورزشی استمحمدعلی بوکسور مسلمان و شهیر آمریکایی یکی از چهره
ها نه به واسطه محبوبیت هاي مختلف ورزشی، سیاسی، عقیدتی و در وجه مقابل اهمیت آنمحبوبیت چهره

استودیوهایی که حق ساخت فیلم این . نویسان استودیوهاي مختلف بوده استمورد توجه فیلمنامههمواره 
در صورت زنده بودن موافقت خودش و در صورت –ها خریداري و موافقت آن چهره ها را از بیوگرافیشخصیت

. اندرا جلب کرده- مرگ، موافقت خانواده یا بنیادش

اشته است؟ ابتدا قرار بر این بود که اسپایک لی فیلم را کارگردانی کند؛ محمدعلی براي مان چه جذابیتی د
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محمدعلی چهره مصمم و . هاي مختلفی را در حمایت از نژاد خود ساخته استکارگردانانی است که فیلم
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غمخوار جنایتکاران: شریک جرم

وحید شفقی

است که ) با بازي جیمى فاکس(فیلم داستان یک راننده تاکسى سیاه پوست به نام مکس : خالصه داستان
، یک آدمکش مزدور سوار تاکسى او مى شود و با یک گروگان گیرى غیر )با بازي تام کروز(وینسنت روزى 

.نفرى ببرد که قرار است در دادگاه شهادت بدهند5کند او را سراغ مستقیم،  وِى را وادار مى

در یک موقعیت طرف آن ناگهان هاي متعددي در تاریخ سینما ساخته شده که یک کاراکتر بیفیلم:یادداشت
بسیاري از .اش را نیز به چالش کشیده استدشوار و باور نکردنی حتی برخی مسائل اصلی روحی و درونی

اعتراف گرفته تا مردي که زیاد می دانستو نه پلهسی وآثار آلفرد هیچکاك چنین حکایتی دارند از 
. شمال از شمال غربیو سرگیجهو می کنم
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لذت از عیار کارگردانی مایکل مان: فساد میامی

مهدي میرقادري

داستان خالفکاران و پلیسی. کند، یک داستان تکراري استاولین موردي که در میامی وایس جلب توجه می
1980ي نام سریالی بسیار مشهوري در دههمیامی وایسهاست و این را هم اضافه کنیم که که به دنبال آن

در این فیلم حتی آنتونی یرکوویچ . بود که مایکل مان فیلمش را با اقتباس از درونمایه اصلی آن ساخته است
شود کارگردانی او ایکل مان صحبت میوقتی از م. از نویسندگان اصلی سریال نیز با مان همکاري داشته است

گردید خود را شما در سینماي مان به دنبال مفاهیم و معناها نمی. بسیار جلوتر هستندمفاهیماز موضوعات و 
. رو مان بدانیمشاید بتوانیم کریستوفر نوالن را در سري بتمن دنباله. کنیدغرق در سینما و لذت می

. بخرند و بتوانند اهداف خود را پیش برندFBIاي از افراد را دراند دستهتوانستهتبهکاران فساد میامی در 
. شودشوند تا جایی که کاستیلو وارد عمل میها برخی از مأموران نهادهاي امنیتی کشته میدر همین گزارش
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دلینجر مرده است: دشمنان مردم

امید پاشایی

بلعند و هاي کشاورزان را میهایی گرسنه زمینچون غولها همبانکهاي خشم اشتاین بک،در رمان خوشه
اقتصادهاي بحرانی را ها در گونه که اقتصاددانان گسترش بانکهمان.کنندها را با فالکت روانه شهرها میآن
این سرگذشت تراژیک ناشی از . گیرنددانند که با گسترش، تمام جامعه را فرا میچون بیماري قارچی میهم

این چنین بود . کردندها شروع به قبضه اموال مردم میبحران اقتصادي دهه سی آمریکاست که طی آن بانک
ها شکنان واقعی جامعه بودند، اما ورشکستگان جامعه آنقانونکه در آن زمان گانگسترها و دزدان بانک گرچه 

هایی که در ابتداي فیلم دشمنان مردم، نام) هایی(هودرابین. داشتندچون رابین هودهاي زمان قدر میرا هم
و ... الوین کاپریس، فلوید خوشگله و نلسون بچه صورت: گانه و به ظاهر فارغ از خوي خشنشان دارندبچه
چون یی دیگر چون مامی بیکر و پسران، دلی مسلسلی و یا زوج عاشقی به نام بانی و کالید که بعدها همهانام

. هاي دیگر رسیداي داستانشان زبان به زبان به نسلاسطوره
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