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دبیر مجموعه ۀمدمق  
معرفی نشر  آمیز آمیخته با حسرت که برایآلتمن در یادداشت ستایش کری

رفته در فضای نشر روشنفکری یاد از دورانی ازدست ،سدینویم( caboose) کابوز
تنها » ،تعبیر خودشبه ناشر/متخصص امکان حیات داشت. ۀکه اید کندیم

شکل تخصصی در یک ناشر وجود داشتند که به             _فروشها کتابدر پاریس ده
است  یاچند دهه ،گرچه .«فروختندو می ردندکیخاص کتاب منتشر م ۀحوز

اما  اند،صنعتگران عظیم از بین رفته/رکه این ناشران کوچک در رقابت با ناش
 منتقد و مترجم متون سینمایی، اش،لطف مدیر سینماشناسبه کابوزنشر 

رفته را ازدست ۀتکرار آن اید قصد   ،سینمایی یهابا چاپ کتاب تیموتی بارنار،
انگلیسی  ۀبازن تا ترجمآندره  یهااز نوشته ،جدید انگلیسی یهااز ترجمه دارد.

 و البته گدار لوکژان تلویزیون بر تاریخ حقیقی سینما و یامقدمه کتاب
گورا    _کینوۀ العادوقف    ۀمجموع ارائه  یتلیکزیرنظر کریستین  که( Kino _ Agora)آ

 .شودیم
گورا کوششی بدیع است برای تدقیق مفاهیم و  _ کینو ۀمجموع اصطالحات  آ

ارجاع یا شاید هم ادای دینی است  ،عنوان مجموعه مهم مطالعات سینمایی.
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زعم که به «حقیقت_سینما»یا همان  ژیگا ورتوف، «پراودا   _کینو» اصطالح   به
دوربین سینماتوگرافی  ۀگرانمادی و مشاهده ورتوف به قدرت پدیدارشناختی،

گورا»به  «کینو» در اینجااما  اشاره داشت. برگرفته از یونان  یاواژه ،ونددیپیم «آ
همان مکان مشهوری که تفکر در آنجا  ،«آییمکان گردهم»معنای به باستان،

خرید و  جمله ورزش، از ،زندگی روزمره یهادر کنار دیگر کنش ؛متولد شد
گورا بر سو _کینو ۀمجموع ،رواز این سرگرمی. تفکربرانگیز سینما انگشت  یۀآ

 .گذاردیم
گورا کم  _کینوۀ مجموع و ساده اما  ،متواضع اما شخصی گوی اما عمیق،آ

جوی حقیقت ورتوف وهم به جست ،خویش هبرانگیز است و در کنبحث
  تفکر سقراط. وفادار است و هم به خصلت جمعی  

 ...تا برود پس بگوییم،
 

 مازیار اسالمی

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 میزانسن
 

رک الوارت،، 1981چگونه است که در  میزانسن نتقد فیلم بلژیکی، م د 
وپنج بیست که در حالی 1خواند،می« در توصیف فیلم زیباترین واژه»را 

فرهنگ  نویس فرانسوی، درنگفره، ژان ژیرو، 1928، در ترسال قبل
برانگیز و ای مناقشهواژه ۀمثاباش از میزانسن بهسینماییاصطالحات 

این  که از آنجاییبر استدالل ژیرو،  بنا 5کند.در کل نامناسب یاد می
د که به کار ای بوزمینهپسید ؤاصطالح از تئاتر وارد سینما شده بود، م

ترین پاسخ این بود که ترین، و البته مقبولآمد. واضحسینما نمی
الوارت  ،بنابراین .لف بودؤم بر اساس نظریۀ ،وارت به میزانسننگرش ال

نگاه و  ،ه ژیروک حالی دید، درشناختی میآن را پدیداری زیبایی
 زعم او، از این اصطالحزیرا به ؛تحقیرآمیزی از میزانسن داشتبرداشت 

البته این نگاه  _ در اصل برای بحث درمورد تئاتر استفاده شده بود
زیرمجموعۀ  که شامل حال آن بخش از مراحل مختلف تولید ،تحقیرآمیز

ذاشتن گدست مقالۀ مهمی با در ،موناوشد. ژاک نمی میزانسن بودند،
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نمایی سی کامالا مفهومی  ،دهد که میزانسننشان می روی این پارادوکس
پردازان سینما از آن و در عین حال برآمده از تئاتر است که بیشتر نظریه

 1اند.ابل سینما نام بردهنقطۀ مقعنوان به

 توان بهدارد، می بر در میزانسن را بسته به مفهومی که ،بنابراین
 مطابق بارا آن  ،کم تا حدیدست یحت. کار برد اشکال مختلف به

همان چیزی استفاده کرد که قرار است به آن ارجاع داده شود. برای 
ژیرو، میزانسن آشکارا یک اصطالح توصیفی کمابیش ناجور است و 

شود که بخشی از روند تولید فیلم یهایی مفعالیتشامل آن دسته از 
 یکیفیت  زئمیزانسن حا که از دید الوارت، در حالی ،دهندتشکیل می را

کیفیتی که در حقیقت به دورۀ معینی  ؛هست نیزشناختی اییزیب
گفتن از یک یعنی سخن ،گفتن از میزانسنسخن» :کندربط پیدا می

فیلم  ست که از تاریخ نقدا اصطالحی ،میزانسن. پدیدار تاریخی
خصوص در وروشی برای ساخت فیلم )بهیعنی راه ،میزانسن؛ آیدمی

منظور ارزیابی نقش عملی میزانسن به ،پس 3.«(1920و  1930های دهه
 عنوان یک مفهوم نظری، باید آن را از معانی مختلفیهب آن و اهمیت

کر ،نسبت داده شده استبدان  که در طول تاریخ فیلم تنها و نه .دجدا 
های بلکه به همۀ آن روش، یم نظری میزانسنبه انواع مفاه باید

های مختلف فیلمصورت عملی در به ای هم پرداخت کهاجرایی
اند. بین پردۀ سینما و صحنۀ نمایش، بین کارکرد اعمال شده

و  شناسیالقایی، بین فعالیت تولید فیلم و زیباییتوصیفی و کارکرد 
منظوره های فنی و نظری، میزانسن اصطالحی چندجنبه بین نیز

 واحد فروکاست.  مفهوم توان آن را به یک معنا ونمی است و
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 تعاریف
نخست در فرانسۀ اوایل قرن  ،مون، ظاهراا از واژۀ میزانسناو گفتۀبهبنا 

 اصطالحیعنوان مدتی طول کشید تا به آنگاه .نوزدهم استفاده شد
در  2بیفتد.ا کارگردان تئاتر ج کار نمایاندنسازی و مهمبرای برجسته

(، میزانسن عمالا 1882آرتور پوگین )چاپ  فرهنگ اصطالحات تئاتر
و  هنر آماده» ،شود. میزانسنمگر دکلمه را شامل می ،هرچیزی

کردن همۀ امور و جوانب کنش روی صحنۀ نمایش است که مرتب
کاراکترهای روی صحنه، بلکه حتنه  یتنها حرکات فردی و ترکیبی 

، ها، رژهجمله جماعتی از آدم از _ رلشکهای شلوغ سیاهیصحنه
این حرکات و  گیهماهن ،میزانسن. گیردیدر بر منیز را  ه_جنگ و غیر

یات ئترین جزکوچکحتی و  هاها با دکور، وسایل صحنه، آرایهکنش
پوگین فقط دکلمه، یعنی اجرای  دیگر، عبارتشود. بهیشامل م نیزرا 

همان بخش  ،یعنی؛ داندمیزانسن نمی ءجز کالمی متن نمایشنامه را
عقیدۀ ادبیات دارد. به نامه که پیوند بسیار نزدیک و تنگاتنگی باشنمای

توان میدر حقیقت  ،اما 2ی از میزانسن است.ئاو، هرچیز دیگری جز
کرد، فرد کار می روی این فرهنگ لغات ویکه  زمانی ،حدس زد

های ی، در شکل اجرا و بیان دیالوگئمسئول میزانسن، نقشی ولو جز
، یا هداشته است. هرچند این مرزبندی میان میزانسن و دکلم نیزمتن 

نوعی یک تفکیک مصنوعی ، به«ُسرایش ناب»به زبان خود پوگین 
های ادبی و دیداری تئاتر است د تباین جنبهیؤم ،حال این با ،است

نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی از اهمیت فراوانی  که در تئاتر فرانسۀ
توان دید خوبی می، بهفرهنگی مراتبسلسلهاز لحاظ  7برخوردار بود.


