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چکیده
را  فیلم ها  درباره   اندیشه ورزی  گوناگون  الگو های  سینما  در  ژانری  مطالعات 
مقتضیات  به  بسته  فیلم ها  که  همان گونه  درعین حال،  است.  کرده  امکان پذیر 
ارزیابی های  معرض  در  نیز  نظری  مدل های  تحوالت اند،  دستخوش  زمان 
انتقادی و اصالح قرار می گیرند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل منطقی 
سه  قالب  در  ژانری  مفهوم  و  نظریه   چند  انتقادی  بررسی  به  قیاسی  استدالل  و 
مقاله  این  هدف  بنابراین،  می پردازد.  ژانر  کاربردی  و  تکوینی  چیستی،  حوزه 
است.  ژانر  اندیشه ورزی نظریه   پارادایم های  برخی  بازبینی  شرح و درعین حال 
یافته ها نشان می دهد که برخی تعاریف ژانر، نظریه های اجماع فرهنگی، تکامل 
ژانرهای  نظریه  ازجمله  ایدئولوژیک  و  آیینی  نظریه های  شمایل نگاری،  ژانری، 
صورت بندی های  با  متناسب  و  تعمیم پذیر  همواره  ائتالف  اجتماعی/  نظم 
همزمان  تکثرگرا،  نظری  دیدگاه  اتخاذ  با  باید  درنتیجه،  نیستند.  ژانری  متنوع 
نظر  به  درعین حال،  داد.  قرار  نظر  مد  را  ژانرها  ظرفیت های  و  محدودیت ها 
می رسد با تمرکز بر رویکرد معنایی/ نحوی، می توان به فراخور از ظرفیت های 
پیوندی  وضعیت  یک  ترتیب،  این  به  گرفت.  بهره  ژانری  گوناگون  نظریه های 

نظری ایجاد می شود که به ماهیت تلفیقی خود ژانرها شباهت دارد. 
معنایی/  رویکرد  سینما،  کارکردها،  زیبایی شناسی،  ژانر،  نظریه  کلیدواژه ها: 
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مقدمه
«نظریه   کرده  بیان   (۲۰۱۴) ُکلمن  فلیسیتی  که  همان گونه 
فیلم میان کنشی۱ نوشتاری است با و درباره تصاویر و اشیاء 
سینما.  صنعت  و  فیلم،  درباره  و  در  تولیدشده  ایده های  و 
صداها- نگارنده   فرارشته ای،  کاروری۲  فیلم  نظریه پرداز 

اصوات-تصاویر  زمان محوِر  دنیاهای  که  تصویرهاست 
 Colman,) می کند  متصل  نوشتار  مادیت  به  را  متحرک 
شامل  کارورها  این  عمل  است  معتقد  ُکلمن   .(2014: 2
گرامری مخصوص بیان سینمایی است و دامنه  این گرامر «از 
موضوع جزمی تماشای فیلم انتخابی تا ساخت یک سیستم 
ایده های  و  نظری،  اندیشه   تولید  تحلیل،  دقیق  و  فنی  نظری 
می یابد»  ادامه  نکنند  یا  کنند  پیدا  تحقق  شاید  که  انتزاعی 
(Colman, 2014: 2). بدیهی است که هدف نظریه پردازان 
بر  اندیشیدن  برای  قابل فهم  چارچوبی  فراهم کردن  گوناگون 
و  تحلیلی  روش های  و  نظری  مواضع  استدالل ها،  اساس 

تفسیری پیشنهادی شان است. 
همان گونه که الن ویلیامز۳ اشاره می کند «شاید مهم ترین 
ژانر  واژه  خود  سینما  حوزه  در  ژانر  نقد  یا  ژانر  نظریه  مشکل 
دیدگاه  گسترش  با   .(Williams, 1984: 122) است» 
نظریه پرداز  باسکام۴،  ادوارد  پرسش  سه  بر  تکیه  و  ویلیامز 
ترسیم  را  ژانری  مطالعات  مسیر  کلی  نقشه  می توان  ژانر، 
کرد و بالتبع به ظرفیت ها و چالش های مواضع و روش های 
سینما  در  واقعا  ژانرها  «آیا  پرداخت.  مرتبط  گوناگون  نظری 
کرد؟  تعریفشان  می توان  آیا  دارند،  وجود  اگر  دارند،  وجود 
شکل  خاص  ژانرهای  چگونه  چیست؟  کارکردهایشان 
 Buscombe, 2012:) «می گیرند یا خاستگاهشان چیست؟
7). بدیهی است برای درک چیستی، تکوین و کارکرد ژانرها 
پژوهش  این  شالوده  کرد.  تکیه  نظریه ها  و  پارادایم ها  به  باید 
و  ظرفیت ها  شناسایی  ودرنتیجه  انتقادی  نگرشی  اساس  بر 
چالش های تعاریف و چند نظریه زیبایی شناسی ژانر بنا شده 
است. تعاریف گوناگون از ژانر، نظریه های اجماع فرهنگی، 
و  اجتماعی  نظم  ژانرهای  ژانری،  تکامل  شمایل نگاری، 
ائتالف، و رویکرد معنایی و نحوی نه تنها پارادایم هایی برای 
انتقادی  و  زیبایی شناسی  مواضع  بلکه  ژانر  درباره  اندیشیدن 

1. interac on
2. prac oner
3. Alan Williams
4. Edward Buscombe

و سیاسی خالقانشان را عرضه می کنند. این نظریه ها را نباید 
اصول جزمی فراگیر قلمداد کرد. هرکدام از این نظریه ها بسته 
به شرایط تاریخی تالش می کنند ابزارهایی برای اندیشیدن، 
روشی برای پرداختن به فیلم، و ساختاری مفهومی در اختیار 

خواننده قرار  دهند.
رده بندی  به  توجه  با  و  پژوهش،  این  اهداف  راستای  در 
سه گانه باسکام، در بخش مبانی نظری ابتدا برخی تعاریف 
تحت  شمایل نگاری  نظریه  و  فرهنگی  اجماع  نظریه  ژانر، 
«چیستی ژانر» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس، تحت 
عنوان «نحوه شکل گیری و تکامل ژانر»، چند دیدگاه نظری 
درباره تکامل ژانری، و نهایتًا، دو دیدگاه آیینی و ایدئولوژیک 
به طور کلی، و نظریه ژانرهای نظم اجتماعی و ائتالف به طور 
بخش  شد.  خواهند  مطرح  ژانر»  «کاربردهای  ذیل  خاص، 
این  از  هرکدام  چالش های  و  ظرفیت ها  به  بررسی  و  بحث 
نحوی  معنایی/  رویکرد  است.  یافته  اختصاص  نظریه ها 
برای  مانعه الجمع  و  فراگیر  نسبتًا  الگوی  یک  به مثابه  آلتمن 

تلفیق این نظریه ها پایان بخش این مقاله است.  

پیشینه پژوهش
 .(۱۳۹۹) وحیداله  موسوی،  علی؛  سید  ۱. روحانی، 
در  فرهنگی  هنجارگریز  و  هنجارمند  امر  ژانری،  پیوندسازی 
کمدی  پرفروش  فیلم های  ایران (موردکاوی  کمدی  سینمای 
مطالعات  علمی  فصلنامه   .(۱۳۹۲-۱۳۶۲ زمانی  بازه  در 
 ۸۱ پیاپی  شماره   -  ۴۹ شماره   ،۲۱ دوره  ـ ارتباطات.  فرهنگ 

بهار ۱۳۹۹. ص ص. ۲۰۷-۲۲۶.
و  مفاهیم  برخی  اساس  بر  نویسندگان  مقاله،  این  در 
نظریه های ژانر ازجمله نظریه تقاطع های ژانری ریک آلتمن، 
پیوندسازی ژانری، ساختارها و زیرژانرهای گوناگون کمدی 
می پردازند.  کمدی  ژانر  فیلم های  پرفروش ترین  تحلیل  به 
ژانری،  نظام  غیرناب گرای  و  روندمحور  ماهیت  به  توجه 
پیگیری وضعیت های گوناگون پیوندی فیلم های کمدی بسته 
به برهه های تاریخی گوناگون از نقاط قوت این مقاله است. 

۲. صفورا، محمدعلی؛ صلح کننده، مریم (۱۳۹۴). بررسی 
فیلم.  ژانر  نظریه  و  مؤلف  نظریه  ابعاد  و  ویژگی ها  تطبیقی 
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی. دوره ۵، شماره ۱۰، بهار و 

تابستان ۱۳۹۴، ص ص. ۳۳-۴۸.
در این مقاله، نویسندگان تالش می کنند تقابل بین نظریه های 
نظریه  به  را  «غیرژانری»  فیلم های  و  اثبات  را  مولف  و  ژانر 
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دیدگاهی  بدون  مقاله  این  نویسندگان  کنند.  منتسب  مولف 
تکیه  (از جمله  استفاده شان  مورد  نظریه های  به  انتقادی 
شمایل نگاری  نظریه  ژانر،  از  شاتز  بحث انگیز  تعریف  بر 
اساس  بر  مطلق گرا  دیدگاهی  اتخاذ  همچنین  و  غیره)،  و 
ارزیابی  برای  چالش برانگیز  معیارهای  یا  متغیرها  استخراج 
کارکرد  تجاری،  ماهیت  تکرارشونده،  (ماهیت  ژانری  فیلم 
عناصر  بینامتنی،  ارجاعات  پیش بینی پذیری،  اجتماعی، 
ژانر  حوزه  دو  میان  فرضی  تقابلی  شمایل نگاری)،  و  فرمی 
انتقادی  دیدگاه  نبود  بر  عالوه  می کنند.  ایجاد  مولف گرایی  و 
فرضیه  رد  یا  تایید  در  نویسندگان  سردرگمی  و  نظریه ها  به 
چشم  به  مقاله  این  در  بسیاری  تناقضات  محوری شان، 

می خورد. 
محمد؛  شهبا،  مهدی؛  پوررضاییان،  وحیداله؛  موسوی،   -
هنری  سینمای  در  ژانر  و  سبک   .(۱۳۹۸) علی  روحانی، 
تخت  در  سیاوش  آینه،  و  خشت  فیلم های  ایران (موردکاوی 
نمایشی  هنرهای  نامه  مرثیه).  و  بی جان  طبیعت  جمشید، 
 ،۱۳۹۸ زمستان  و  پاییز   ،۱۹ شماره   ،۱۰ دوره  موسیقی.  و 

ص ص. ۸۳-۹۹.
نظریه پردازان  آرای  بر  تکیه  با  نویسندگان  مقاله،  این  در 
سینمای  از  کلی  تصویری  تحلیلی،  سبک گرای  و  تکامل گرا 
مدرنیستی به مثابه سینمای هنری ترسیم می کنند. همچنین، 
هنری  سینمای  گوناگون  ژانر  هفت  و  سبک  چهار  بر  تکیه  با 
به تحلیل چهار فیلم ایرانی می پردازند و همزمان ناکارایی و 
تناقضات رده بندی «موج نو» را اثبات می کنند. مقاله مذکور 
ردیه ای است بر فرضیه مقاله صفورا و صلح کننده (۱۳۹۴) 

که سینمای هنری را سینمایی بدون ژانر قلمداد می کنند.

مبانی نظری
ژانر،  چیستی  تقسیم بندی های  سه  اساس  بر  بخش،  این  در 
ژانر،  تعاریف  بررسی  به  ژانر  کاربردهای  و  ژانری  تکامل 
نظریه های اجماع فرهنگی و شمایل نگاری، تکامل ژانری، و 
در نهایت دو دیدگاه آیینی و ایدئولوژیک پرداخته خواهد شد. 
در ادامه، بخش بحث و بررسی به نقاط قوت و چالش های 

هرکدام از این نظریه ها اختصاص یافته است. 

چیستی ژانر
ارائه  با  کرده اند  تالش  سینما  در  ژانر  حوزه  نظریه پردازان 
تعاریف، و نظریه هایی مانند اجماع فرهنگی و شمایل نگاری 

تالش ها،  این  کنند.  تبیین  را  ژانر  مفهوم  چیستی  یا  ماهیت 
به رغم کاستی های احتمالی، چارچوبی قابل اتکا برای سایر 

مباحث پیرامون ژانر فراهم می کنند. 

تعاریف ژانر 
نظریه پردازان و پژوهشگرانی مانند تام رایل۵، توماس شاتز۶، 
تعاریفی  ارائه  با  کاسه تی۸  فرانچسکو  و  گرانت۷  کیث  بری 
تبیین  را  سینمایی  ژانر  ماهیت  یا  چیستی  کرده اند  تالش 
هنرمند/  مثلث  اساس  بر  ژانر  نقد  راِیل  تام  دیدگاه  از  کنند. 
شماری  «متضمن  ژانر  هر  و  می گیرد  شکل  مخاطب  فیلم/ 
از روابط درونی بین اجزای گوناگون ژانر (فیلم های منفرد)، 
است»  مخاطب  و  ژانر  فیلمساز،  بین  کنترل شده  روابط  و 
(Ryall, 1970: 23). از نگاه او «فیلم ژانری فیلمی است که 
همچنین  می گذارد.  نمایش  به  ژانر  آن  نمونه های  با  رابطه ای 
گاهی سازنده فیلم از این رابطه و مخاطبی  این امر حاکی از آ
به  راِیل   .(Ryall, 1970: 26) است»  می بیند  را  فیلم  که 
دغدغه های  مضامین،  یا  بنیادی  مصالح  مانند  معیارهایی 
اشاره  وسترن  ژانر  بررسی  برای  شمایلی  تداوم  و  تماتیک 
می کند و معتقد است در آموزش ژانر باید به این سه عنصر 
بر  که  نقد،  تجویزی  فرم  به  نسبت  او  همچنین،  کرد.  توجه 
هشدار  می پردازد،  ژانرها  نقد  به  ثابت  استاندارد  یک  اساس 
می دهد. بر اساس تعریف توماس شاتز، «فیلم ژانری __ چه 
وسترن یا موزیکال، چه کمدی اسکروبال یا فیلم گنگستری 
که  است  یک بعدی  اساسًا  و  آشنا  شخصیت های  شامل   __
اجرا  آشنا  موقعیتی  در  را  پیش بینی پذیری  داستانِی  الگوی 
«پیشاپیش  ژانر  فیلم  جهان   (Shatz, 1981: 6). می کنند» 
تعیین شده و اساسًا دست نخورده است. اجزای روایتی فیلم 
و  تکنیک ها  پیرنگ،  موقعیت،  شخصیت ها،   __ غیرژانری 
هرچند  می شوند.  معنادار  فیلم  خود  در  ادغام  با    __ غیره 
ژانری،  فرمول  عناصر  به عنوان  اجزا  این  ژانری،  فیلم  در 
اساس  بر   .(Shatz, 1981: 10) دارند...»  پیشینی  داللتی 
تعریف کیث گرانت، فیلم های ژانری آن دسته از «فیلم های 
تنوع،  و  تکرار  از  استفاده  با  که  هستند  تجاری  داستانی  بلند 
موقعیت هایی  در  آشنا  شخصیت هایی  با  آشنا  داستان هایی 

5. Tom Ryall
6. Thomas Schatz
7. Barry Keith Grant
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آشنا را بازگو می کنند... این فیلم ها در تثبیت تلقی همگانی 
از سینما به مثابه یک نهاد فرهنگی و اقتصادی نقش به سزایی 
تعریف  اساس  بر  نهایتًا،   .(Grant, 2007: 1) داشته اند» 
مشترک»  قواعد  «مجموعه  به مثابه  ژانر  کاسه تی،  فرانچسکو 
برای  را  تثبیت شده»  ارتباطی  از «فرمول های  استفاده  امکان 
خاص  نیز «نظام  بیننده  درعین حال  می کند،  فراهم  فیلم ساز 

 .(Moine, 2008: 27) «انتظاراتش» را سامان می دهد

یه اجماع فرهنگی  نظر
کید بر نقش مخاطبان و زمینه های  اندرو تودور۹ در راستای تأ
تعیین  درباره  را  پرسش هایی  ژانری،  مباحث  در  فرهنگی 
رویکردی  و  می کند  مطرح  معنا  بازشناسی  و  ژانر  هویت 
او  می دهد.  پیشنهاد  ژانری  رایج  مطالعات  برای  جایگزین 
مشکل «نحوه استفاده از واژه ژانر توسط منتقد»  با اشاره به 
مطالعات  در  تجربه»  بر  «مبتنی  تحلیل های  تناقض  به 
پیکره ای  تحلیل  اساس  بر  «منتقدان  می کند.  اشاره  ژانری 
سپس  کرد  تحلیلشان  باید  نخست  احتماًال  که  فیلم ها  از 
اما  می کنند...  تعریف  را  وسترن  فیلم  نامیدشان،  وسترن 
مشترِک  ویژگی های  از  «باید  هرمعیار  که  اینجاست  مشکل 
 Tudor,) بیاید»  بیرون  فیلم ها  احراز شده  تجربی  به صورت 
اساس  بر  را  فیلم ها  رویکردی  چنین  بنابراین،   .(2012: 5
مازاد  چیزی  به  را  ژانر  و  می کند  رده بندی  ماتقدم  معیارهای 
رده بندی های  ژانر  درحالی که  می سازد.  بدل  غیرضروری  و 
نیست.  خاص  اهداف  راستای  در  منتقدان  ساخته و پرداخته 
همان  ژانر  فرهنگی اند.  قراردادهای  از  مجموعه ای  «ژانرها 
 .(Tudor, 2012: 7) است»  ژانر  از  ما  جمعی  برداشت 
راه حل پیشنهادی تودور تکیه بر «اجماع فرهنگی مشترک» و 
لزوم توجه به نهادها و واسطه ها، ارتباط مؤلف و ژانر، صنعت 
و  انتظاراتشان  و  مخاطبان  نقدنویس ها،  منتقدان،  سینما، 
ماهیت نسبی و مشروط ژانرها ازحیث فرهنگی است. بدین 
مفاهیم  پیش فرض های  و  این ها  بین  ارتباط  بر  او  ترتیب، 
کید می کند.  اجتماعی و روانی در ساخت الگوهای ژانری تأ
به عبارت دیگر، هنگامی که از ژانری خاص حرف می زنیم 
به معانی مشترک در فرهنگ خود تکیه می کنیم و نه صرفًا به 
مؤلفه های تشکیل دهنده و ذاتی خود ژانر. بنابراین، تودور با 
برای  راهی  را  ژانر  به  توجه  فرهنگی،  و  جمعی  باور  بر  تکیه 

9. Andrew Tudor

فرموله کردن تأثیر فرهنگ، مخاطب، فیلم و فیلم ساز ازحیث 
روان شناختی و اجتماعی می داند. 

یه شمایل نگاری نظر
مفهوم شمایل نگاری ژانر تالشی برای تحلیل جدی فیلم های 
فیلم هاست. (۱)  تصویری  وجوه  برجسته سازی  و  عامه پسند 
به گفته شاتز، شمایل نگاری «حاوی روند رمزگذاری دیداری 
پرطرفدار  فیلم  داستان  یک  تکرار  با  که  است  روایتی۱۰  و 
از  انتقاد  با  باسکام   .(Shatz, 1981: 22) می گیرد»  شکل 
مؤلفه های  و  تاریخ مندی  بر  مبتنی  ژانری  رویکردهای  برخی 
به دلیل  مؤلف گرایی  نظریه  از  انتقاد  همچنین  و  غیرتصویری 
تأکید اغراق آمیز بر مؤلف و درنتیجه نادیده گیری سنت ژانر، 
معتقد است «چون با رسانه ای دیداری سروکار داریم، قطعا 
Bus-) «باید معیارهای تعیین کننده مان را بر پرده جستجو کنیم
combe, 2012: 15). باسکام با اخذ دو مفهوم فرم های درونی 
بیرونی (وزن  و  مخاطب)  و  موضوع  هدف،  لحن،  (دیدگاه، 
معین در شعر یا ساختار) از وارن۱۱ و ولک۱۲ دو منتقد ادبیات، 
معادل های این دو نوع فرم را در سینما جستجو می کند. فرم 
بیرونی حاوی قراردادهای معین دیداری یا شمایل ها یا گروه 
کارکردی  با  تکرارشونده  فیزیکی  گوناگون  اشیاء  از  وسیعی 
لباس ها،  خارجی،  و  داخلی  صحنه های  دیداری  است. 
اشیاء  کسب وکار،  گوناگون  ابزارهای  شخصیت ها،  و  تیپ ها 
وسترن،  ژانر  در  جنگ افزارها  تکرارشونده،  فیزیکی  گوناگون 
تفنگ ها، اتومبیل ها و لباس ها در سینمای گنگستری، رقص 
در سینمای موزیکال (البته سوای موسیقی)، قلعه ها، تابوت ها 
و دندان ها در سینمای وحشت ذیل فرم بیرونی قرار می گیرند. 
می کند  تشبیه  غزل  تک سطرهای  به  را  مؤلفه ها  این  باسکام 
صوری  ساختار  از  فیلم  دیداری  ساختار  که  است  معتقد  و 
ضروری  عناصر  همه  حضور  و  است  بی قاعده تر  غزل ها 
نیست. البته، او هوشمندانه مراقب است که معنایی ثابت را به 
این عناصر نسبت ندهد. باسکام بیشتر بر ژانر وسترن تمرکز 
می کند، هرچند معتقد است می توان فرم بیرونی، قراردادهای 
دیداری و سایر قراردادها را در ژانرهای دیگری نیز محک زد 
تا به تناسب یا مغایرت مضمون (یا فرم درونی) با طرح های 

دیداری (فرم بیرونی) پی برد.
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حوه شکل گیری یا تکامل ژانرها
پیشنهادی  الگوهای  یا  چارچوب ها  از  استفاده  با  شاتز 
طرحواره ای   ،(۳) فوسیون  آنری  و   (۲) متز  کریستین 
چندمرحله ای درباره شیوه تکامل ژانرهای سینمایی پیشنهاد 
به  شفافیت  از  ژانر  گذر  به  مراحل  این  به  طور کلی،  می دهد. 
گاه اشاره  ابهام یا از داستانگویی سرراست به فرمالیسم خودآ
دارند. (۴) در مرحله اول یا آزمایشگری، «ژانر معموًال سینما 
خودانگاره۱۳  نوعی  می گیرد» و  همچون یک رسانه به کار  را 
می گذارد  نمایش  به  فرمی  مداخله  بدون  را  آرمانی   فرهنگی 
ژانر  قراردادهای  مرحله  این  در   .(Schatz, 1981: 38)
می زند  حرف  خودش  با  تظاهر  بدون  ژانر  و  می شوند  تثبیت 
گاهانه بیان می کند. با ورود  و محتوایش را مستقیمًا و ناخودآ
ژانر به مرحله دوم یا مرحله کالسیک، شفافیت فرمی۱۴ شکل 
می گیرد. فرمول های روایتی و رسانه فیلم با هم پیام اجتماعی 
حل  ایدئولوژی  یا  راهبرد  و  می کنند  تقویت  و  منتقل  را  ژانر 
مرحله  این  در  می دهند.  ارائه  مخاطب  به  مستقیمًا  را  کنش 
ژانر،  سرراست  پیام  از  مخاطب  اشباع   و  بی واسطه   انتقال  با 
مرحله سوم آغاز می شود که ناشی از گرایش مخاطب به فرم 
رویکرد  اساس  بر  است.  باورپذیرتر  و  متنوع تر  پیچیده تر، 
فرمی  ساختارهای  شکل گیری  از  حاکی  مرحله  این  آیینی، 
جمعی  و  فردی  باورهای  بازتأیید  و  پیچیده تر  مضمونی  و 
مخاطب از طریق ژانر است. در مرحله چهارم، قراردادهای 
ایهام  که  به گونه ای  می شوند  کنایی  و  پالوده  نو  از  کالسیک 
جای شفافیت اشباع شده فرم را می گیرد. در این مرحله «... 
را  فرهنگی اش  جاذبه  و  ساختار  تا  می نگریم  فرم  خود  به  ما 
نتیجه  دوپهلویی  و  ایهام   .(Ibid) کنیم»  ارزیابی  و  بررسی 
گاهی  اشباع پیام های سرراست است. مرحله چهارم به خودآ
مبهم و پیچیده تر و بازنگرشگری علنی و کامل ژانر اختصاص 
دارد. مرحله ای حاکی از این که «ژانر دیگرخودکفا نیست» و 
 .(۶۲  :۱۳۹۲ (لنگفورد،  مواجه ایم  ژانر  فیلم های  کاهش  با 
شدیدی  انتقادی  رگه های  و  ساخت شکنی  ژانر  که  مرحله ای 

ظاهر می شود. 

کارکردهای دوگانه ژانر
و  آیینی  رویکرد  دو  ژانرها،  نقش  یا  کارکرد  نظریه پردازی  در 
بر  تکیه  با  نخست  رویکرد  اهمیت اند.  حائز  ایدئولوژیک 
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دیدگاه های لوی استروس۱۵ مبنی بر بسط منطق زبان شناسی 
ساختاری به حوزه پدیده ها و ساختارهای اجتماعی و هنری، 
اسطوره ها  تحلیل  و  افشاسازی  برای  دوگانه  تقابل های  از 
استفاده  پنهان)  ساختارهای  یا  مشترک  بنیادی  (ویژگی های 
فرهنگی  مشترک  داستان های  به عنوان  اسطوره ها  می کند. 
الگوهای  دارای  انسان  با  جهان  رابطه  و  ماهیت  ترجمان  و 
تقابل ها،  دیگر،  عبارت  به  هستند.  تکرارپذیر  و  مشابه 
نظام یافته  بینش  اجتماعی،  ارزش های  و  نهادها  مناسک ها، 
فرهنگ ها درباره جهان را بیان می کنند. به همین منوال، فیلم 
قلمداد  معاصر  اسطوره  و  فرهنگی  آیین  از  فرمی  را  ژانری 
ارزش های  برخی  اثبات  برای  «وسیله ای  آیین  می کنند. 
و  کشمکش ها  و  تنش ها  برطرف کردن  و  فرهنگی  بنیادین 
گفته  به   .(۱۸۴  :۱۳۷۳ است (شاتز،  گذشته»  و  حال  پیوند 
و  عالیق  مؤید  فرموله  «داستان های  کاولتی۱۶  جی.  جان 
«فرمول ها،  دیگر  سوی  از  و  هستند»  موجود  گرایش های 
مختلف  گروه های  میان  در  ناسازگار  ابهامات  و  تنش ها 
خاص  ارزش های  درباره  مبهم  نگرش های  یا  فرهنگ  یک 
گفته  به  یا   .(Cawel می کنند» (34 :1976 , حل وفصل  را 
سابَچک فیلم ژانری به طور بالقوه می تواند راه حلی برای رفع 
تنش های فرهنگی و تناقض های اجتماعی الینفک از تجربه 
سوی  از   .(Sobchack, 2012: 121) کند  عرضه  بشری 
دیگر، رویکرد ایدئولوژیک به ژانر حاصل قرائت های روالن 
درباره  آلتوسر۱۸  لویی  آرای  فرهنگی،  اسطوره  از  بارت۱۷ 
مفهوم ایدئولوژی و ظهور و گسترش مطالعات نشانه شناسی 
مباحث  دهه ها،  این  در  است.   ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ دهه های  در 
جهت  تغییر  داللت  رویه های  به  فیلم ها  از «مدلول  انتقادی 
فیلم  معنای  تولید  چگونگی  پرسش  دیگر،  عبارت  به  داد. 
 .(Grant, 2007a: 32) «جایگزین چیستی معنای فیلم شد
بر اساس این رویکرد، ژانرها توهم زا، تبلیغاتی، محافظه کارانه 
عبارت  به  هستند.  غالب  ایدئولوژی  ترویج گر  و  بازتاب  و 
ایدئولوژی  بر  آیینی  مهرتأییدهای  ژانری  «فیلم های  دیگر، 
جودیت  نگاه  از   .(Grant, 2007b: 303) هستند»  حاکم 
فرهنگ۲۰  صنعت  خدمت  در  ژانری  فیلم های  هس رایت۱۹ 
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حسرت  عمل،  جای  به  رضایت  ایجاد  کارکردشان  و  هستند 
و  حاکم  طبقه  منافع  به  خدمت  شورش،  جای  به  هراس  و 
تخدیر گروه های ستم دیده با راه حل های پوچ و موقتی است. 
اقتصادی  و  اجتماعی  پیچیدگی های  پاسخگوی  فیلم ها  این 
حال  زمان  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  با  مستقیم  نیستند، 
روبه رو نمی شوند و جامعه ای بسیار ساده را ترسیم می کنند. 
موجود»  سیاسی  ساختار  «ابقای  به دلیل  ژانری  فیلم های 
تداوم می یابند و مانع از توجه تماشاگران به تضادهای نظام 
مخاطبان  می شوند  باعث  ژانرها  می شوند.  سرمایه داری 
نظام  طرف  از  که  بی عدالتی هایی  برابر  در  «طغیان  جای  به 
موجود بر اعضای جامعه اعمال می شود، به تخیل پناه ببرند» 

(هس رایت، ۱۳۶۹: ۱۲۵-۱۲۴).

ژانرهای نظم اجتماعی و ژانرهای ائتالف
یا  ایستا  ویژگی های  زمان  گذر  در  ژانرها  است  معتقد  شاتز 
تغییرناپذیرشان را حفظ می کنند، در عین حال بسته به دوره های 
کشمکش های  برخی  بازبینی  به  مدام  تاریخی  گوناگون 
در  ژانر  هر  فرهنگی  زمینه های  می پردازند.  بنیادی  فرهنگی 
نمود  نگرش ها  و  ارزش ها  کنش ها،  شخصیت ها،  قالب 
می یابند تا کشمکش های نهفته اجتماع را در قالب تقابل های 
دوگانه بیان  کنند. «هر ژانر هسته ای ساکن دارد که تقابل های 
هویدا  را  فرهنگی  تکرارشونده  کشمکش های  یا  مضمونی 
می کند» (Schatz, 1981: 31). شاتز به دو قسم نظام ژانری 
اشاره می کند: ژانرهای نظم اجتماعی۲۱ و ژانرهای ائتالف۲۲. 
در نوع اول کشمکش خشونت آمیز اجتماعی در مکانی آشنا 
می شود.  اجرا  معین  رفتاری  قواعد  و  قوانین  نظام  اساس  بر 
فضا  حیطه،  آن  گرفتن  اختیار  در  و  طبیعت  حول  کشمکش 
یا موقعیت است. ژانرهای نوع دوم عمومًا دارای دو قهرمان 
موقعیتی  در  (خانواده)  جمعی  قهرمانان  یا  عاشق)  (زوجی 
برای  درگیری ها  و  کشمکش ها  اینجا  در  هستند.  متمدن 
یا  دیدگاه ها  بین  اصلی  چالش  بلکه  نیست  محیط  کنترل 
است.  بزرگ تر  اجتماع  و  اصلی  شخصیت های  نگرش های 
نظم  ژانرهای  ذیل  گاهی  کارآ و  وسترن  گنگستری،  ژانرهای 
اجتماعی قرار می گیرند که موقعیت های پرکشمکش فیزیکی 
ارزش های  واژگونی  خطر  یا  تهدید  با  دارند.  ایدئولوژیک  و 
برای  خشونت بار  و  بیرونی  کشمکشی  اجتماعی،  سامان 
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خاطی  فرد  محو  یا  مرگ  به  که  می گیرد  شکل  محیط  کنترل 
یا تهدید منجر می شود. قهرمان عمومًا مردی با نگرش ایستا 
حل وفصل  اگرچه  پویاست.  و  پرکشمکش  دنیای  مقابل  در 
همچنان  قهرمان  می کند،  کمک  اجتماع  تداوم  به  مسئله 
فردیت خود را حفظ می کند و به ندرت به نظام ارزشی حاکم 
ابهام آمیز  حدودی  تا  فیلم ها  این  پایان  بنابراین،  می دهد.  تن 
است زیرا قهرمان، خواه با کناره جویی از اجتماع یا مردن در 
پایان فیلم، به ارزش ها و سبک زندگی اجتماع تن نمی دهد. 
خانوادگی  ملودرام  و  اسکروبال  کمدی  موزیکال،  ژانرهای 
ثابت  و  متمدن  موقعیت  و  می گنجند  ائتالف  ژانرهای  ذیل 

مرتبط  نظریه های  و  تعاریف  کاستی های  و  قابلیت ها   .۱ جدول 
با چیستی ژانر 

تعاریف ژانر

قابلیت ها/کاستی ها

تعریف رایل: توجه به برخی کاربران ژانر و معیارهایی 
برای داوری و آموزش ژانرها/ عدم توجه به زمینه های 

تاریخی فیلم های ژانری، یکسان پنداری دریافت و ادراک 
مخاطبان

تعریف شاتز: تاکید برداللت پیشینی سازمایه ها و 
گاهی و معرفت مخاطب  بافتارهای ژانری و اهمیت آ

و اجتماعات ژانری/ تداعی تصور رمانتیک ها از ژانرها 
به مثابه فرموله، غیرشخصی، فاقد خالقیت، اصالت، و 

تشخص، بی توجهی به پیچیدگی های ژانری

تعریف گرانت: تاکید بر دو اصل هارمونی و تمایز، ابعاد 
فرهنگی و اقتصادی ژانرها/ بی توجهی به نقش کاربران 
ژانری، تنزل نظام ژانری به فیلم های بلند داستانی تجاری

تعریف کاسه تی: نگرش به ژانر به مثابه نوعی توافق 
بین ساحت های تولید، دریافت و خود فیلم ها، توجه 
به قراردادهای تکرارشونده در هر ژانر، و به فرایندهای 
ارتباطی فراتر از فیلم های ژانری/ تصور از قواعد ژانری 
به مثابه مقوله ای انعطاف ناپذیر و بدون تغییر، تصویر 

همسانی کاربران ژانر

یه اجماع  نظر
فرهنگی

امکان تکثرگرایی و گوناگونی فرهنگی در حیطه مطالعات 
ژانری، جایگزینی برای رویکرد استقرایی تحلیل گران 

ژانری/ کاهش دقت در رده بندی، شمول بیش از اندازه، و 
نامشخص بودن معیارها

یه  نظر
شمایل نگاری

توجه به وجوه تصویری ژانرهای سینمایی به مثابه 
شاخص های متمایز این رسانه/ کمبود مثال ها و 

مصداق ها، بی توجهی به نقش مولف ها در استفاده از 
ذخایر شمایلی ژانری
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نگرشی،  درونی،  عمومًا  کشمکش ها  دارند.  ایدئولوژیک 
عاطفی و ارزشی  هستند و دیدگاه های زوج عاشق یا خانواده 
یا  پیوند  با  ناپایدار  زوج  می شود.  هم سو  بزرگ تر  اجتماع  با 
طریق  از  و  می شوند  آمریکا  جامعه  مظهر  پایانی شان  وصال 
آرمانی  اجتماعی  واحد  یک  ارزش های  بر  محیط  با  ائتالف 

صحه می گذارند.

بحث و بررسی
ژانر  تشکیل دهنده  گوناگون  اضالع  برخی  بر  راِیل  این که  با 
منتقدان،  مانند  دیگر  تأثیرگذار  اجزای  برخی  می کند،  کید  تأ
را  مخاطبان  می گذارد.  کنار  را  متعدد  نهادهای  و  مطبوعات 
طیف  ژانر  مخاطبان  در حالی که  می کند،  قلمداد  یکدست 
دریافت  و  درک  بر  مبنی  تضمینی  هیچ  و  دارند  گسترده ای 
نظر  به  دیگر،  سوی  از  ندارد.  وجود  ژانری  فیلم  همسان 
و  تکرار  اصل  بر  تمایز  و  تنوع  اصل  از  بیش  شاتز  می رسد 
فرموله،  تصویری  رمانتیک ها  مانند  و  می کند  تاکید  شباهت  
غیرشخصی، فاقد خالقیت و اصالت از ژانرها ارائه می دهد. 
همچنین، او با انتساب صفت «یک ُبعدی» به شخصیت ها، 
آن ها را با نقش های ژانری شان یکسان می پندارد، در حالی که 
همین  دارند. (۵)  متنوع  و  مختلف  ابعادی  ژانری  نقش های 
معموًال  دارد.  مصداق  نیز  ژانر  پیرنگ  الگوی  درباره  نکته 
نحوه  اما  «پیش بینی پذیر» اند،  حل وفصل ها  و  اوج  نقاط 
است.  متفاوت  و  متنوع  حل وفصل ها  و  پایان ها  به  دستیابی 
داللت  بر  تاکید  شاتز  دیدگاه  قوت  نقاط  از  بااین حال، 
پیشینی سازمایه ها و زمینه های شکل دهنده ژانری و اهمیت 
گاهی و معرفت مخاطب و اجتماعات ژانری است. ویژگی  آ
«پیش بینی پذیری» الگوی داستانی ژانری در قالب مفاهیمی 
تقاطع های  و  کاربران  انتظارات  نظام  یا  طرحواره ها  مانند 
ژانری (۶) نهادینه می شود تا منظومه های ژانری (۷) استمرار 
 یابند. هرچند، این مفاهیم ژانری دائما در معرض کشمکش 

و تنش ها و تغییرات اند.
تعریف گرانت با لحاظ کردن مولفه های ساختاری «تکرار 
و تنوع»، ایرادات تعریف شاتز را برطرف کرده و درعین حال 
بااهمیت  نقش  بر  ژانر،  از  «فرهنگی»  برداشت  به  اشاره  با 
به  نیز  تعریف  این  می گذارد.  صحه  سینما  در  ژانری  نظام 
ارکان و کاربران گوناگون ژانر، اهمیت زمینه های تاریخی در 
شکل گیری ژانرها، طرحواره های مشترک و درعین حال متنوع 
تماشاگران اشاره می کند. گرانت با اشاره به نگرش همگانی و 

ابعاد فرهنگی و اقتصادی تالش می کند حیطه ژانر را گسترش 
محدود  تجاری  بلند  فیلم های  به  را  ژانر  او  هرچند،  دهد. 
دانستن  محض  «به   (۲۰۰۸) کرول  نوئل  گفته  به  می کند. 
فهمید  می توان  دارد،  تعلق  آن  به  اثر  که  رده هایی)  (یا  رده 
 Carrol,). داشت»  اثر  از  مناسبی  توقعات  نوع  چه  باید  که 
هنری  اثر  هر  از  ارزیابی  هرگونه  بنابراین،   (2009: 93-94
کارنامه های  سبک ها،  جنبش ها،  ژانرها،  از  گاهی  آ مستلزم 
هنری و امثالهم است. بدین ترتیب، همه آثار هنری (تجربی/ 
زمانی)  طول  هر  با  تجاری،  داستانی،  مستند،  آوانگارد، 
به نظر  همچنین  ژانربندی اند.  به ویژه  و  رده بندی،  مستلزم 
می رسد در تعریف کاسه تی از ژانر، تاکید او بر واژه «قواعد» 
حاکی از نگرش صلب یا انعطاف ناپذیر است به گونه ای که 
متبادر  ذهن  به  را  ژانر  از  یکپارچه  و  الیتغیر  مفهومی  تصور 
همسان  و  یکدست  را  ژانری  کاربران  درعین حال،  می کند. 
مفهومی  به خودی خود  ژانر  حال آن که،  می گیرد.  فرض 
به مثابه  ژانر  بر  کاسه تی  تاکید  هرچند،  است.  چالش برانگیز 
فیلم ها،  خود  و  دریافت  تولید،  درگیر  ساحت های  اجماع 
قواعد)  یا  (فرمول ها  قراردادهای  به  توجه  لزوم  همچنین  و 
خود  از  فراتر  ارتباطی  فرایندهای  و  ژانر،  هر  در  تکرارشونده 
فیلم های ژانری از نقاط قوت این تعریف است. به طور کلی، 
و  دارند  درهم تنیده ای  و  گوناگون  ساحت های  و  ابعاد  ژانرها 
صنعت  شناخته شده  و  معین  فرمول های  صرفًا  را  آن ها  نباید 
مخاطبان  به  مادی  اهدافی  به  دستیابی  برای  که  فیلمسازی 
قطعاتی  تعریف  چهار  هر  کرد.    قلمداد  می شوند  عرضه 
وجوه  از  جامع  نسبتًا  تصویری  کنارهم  در  که  موزاییکی اند 

گوناگون ژانرها ترسیم می کنند (جدول ۱). 
اجماع  اساس  بر  ژانرها  شناسایی  بر  مبنی  تودور  نظریه 
فرهنگی حاکی از لزوم توجه به ُبعد اجتماعی و مخاطب، و 
ظاهرًا بر اساس مفهوم مشابهت های خانوادگی ویتگنشتاین 
فیلم های  ژانرشناسی  برای  اما  است.  هنر  نهادی  نظریه  و 
خالقان  کرد؟  استناد  باید  کسانی  چه  آرای  به  تولیدشده 
سینمادارها،  تهیه کنندگان،  خاص،  یا  عام  مخاطبان  اثر، 
برای  اجماع  مورد  معیارهای  دیگر؟  نهادهای  یا  آرشیودارها 
ژانری نامیدن فیلم ها چیست؟ به نظر می رسد تودور با اتخاذ 
رویکردی نسبی گرا درباره ژانر به دنبال دمکراتیزه کردن حیطه 
رویکرد  برابر  در  رویکرد  این  در نتیجه،  است.  ژانرشناسی 
تعریف گرا قرار می گیرد که به دنبال ویژگی های مشترکی است 
می کند.  تعریف  را  ژانر،  مورد  این  در  یا،  پدیده  ماهیت  که 
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رده بندی،  در  دقت  کاهش  مانند  ایراداتی  می توان  بنابراین، 
شمول بیش از اندازه، و نامشخص بودن معیارها را بر نظریه 
مزایایی  تودور  دیدگاه  دیگر،  سوی  از  دانست.  وارد  تودور 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  ُبعد  بر  تکیه  با  دارد.  ژانر  نظریه  برای 
شناسایی  را  ژانرها  آسان تر  می توان  گوناگون  ساحت های 
و  کلی  خصوصیات  درباره  اگر  بنابراین،  کرد.  تحلیل  و 
یا  واژه ها  باشد،  داشته  وجود  وحدت نظر  ژانر  یک  مشترک 
سردرگمی  موجب  ژانری  کاربران  گوناگون  برچسب های 
اساس  بر  ژانرها  همه  از آنجایی که  شد.  نخواهد  پژوهشگران 
نیستند،  تشخیص  قابل  درونمایه ها  یا  شمایل نگاری  الگوی 
پیشنهاد تودور برای توجه به اجماع فرهنگی می تواند راه حل 
مناسبی برای اجتناب از نگرش ناب گرا و ایستا به ژانر باشد. 
ژانری  مرزهای  انعطاف پذیری  و  روندمحوری  درعین حال، 
بر  کید  تأ با  تودور  همچنین،  می دهد.  قرار  نظر  مد  نیز  را 
فرهنگ ها و قرائت های گوناگون فرهنگی از فیلم های ژانری، 
امکان تکثرگرایی و گوناگونی فرهنگی را در حیطه مطالعات 
ژانری به رسمیت می شناسد. او بر شناسایی پیش فرض های 
کید  مفاهیم اجتماعی و روانی برای ساخت الگوهای ژانری تأ
حوزه های  مخاطبان،  اهمیت  و  نقش  بر  در نتیجه  و  می کند 

ژانری خارج از هالیوود و سینمای غالب صحه می گذارد.
ویژگی های  به  شمایل نگاری  نظریه  بر  تکیه  با  باسکام 
نظریه  او  اگرچه  می کند.  توجه  سینما  رسانه  خاص  فرمی 
خواسته  می کند،  اخذ  ادبیات  و  نقاشی  از  را  شمایل نگاری 
یا ناخواسته، به دنبال ایجاد تمایز بین سینما و سایر رسانه ها 
جدی  چالش هایی  با  نظریه  این  درعین حال،  هست.  نیز 
تعمیم پذیری.  و  مصداق ها  کمبود  ازجمله  روبروست، 
ساختارهای  که  گنگستری  و  وسترن  ژانرهای  برخالف 
شمایل نگاری  تحلیل  برای  و  دارند  باثبات  معنایی  و  نحوی 
مناسب هستند، ژانرهایی مانند زندگینامه ای، درام رمانتیک، 
اجتماعی  مشکل  فیلم  و  روان شناختی  وحشت  تریلرهای 
مشخصه های تصویری معرف ندارند. برخی ژانرها با توجه 
سازمان یافته  جنایت  (مانند  مضمون هایشان  یا  سوژه ها  به 
در  معاصر  علم  از  فراتر  فناورِی  گنگستری،  ژانر  در  شهری 
ژانر علمی  تخیلی و زندگی در سرحد یا غرب آمریکا در ژانر 
وسترن)، برخی مانند موزیکال بر اساس شیوه ارائه شان (آواز 
و رقص یا هردو)، برخی بر اساس الگوی پیرنگی شان (مانند 
متمایزشان  عاطفی  تأثیر  اساس  بر  هم  برخی  و  گاهی)  کارآ
تعلیقی)  فیلم های  در  تنش  یا  کمدی ها  در  خنده  (مانند 

شمایل نگاری  رویکرد  لنگفورد  گفته  به  می شوند.  متمایز 
دیده  دوربین  لنز  در  که  (فضایی  پروفیلمیک»  سطح  «از 
می شود) فراتر نرفت و توجهی به سبک بصری فیلم (حرکت 
ارائه  به  قادر  [درنتیجه]  نکرد...   (... و  تدوین  دوربین، 
نبود»  روایتی  ساختارهای  بررسی  و  تشخیص  برای  ابزاری 
(لنگفورد، ۱۳۹۲: ۴۵). از سوی دیگر، ریچارد کالینز۲۳ در 
آرای  برخی  از  انتقاد  به  باسکام۲۴  اد  به  پاسخی  ژانر:  مقاله 
مورد  در  باسکام  و  او  می پردازد.  مؤلف  نقش  درباره  باسکام 
مضمون  و  ساختار  شمایل نگاری،  حوزه های  که  امر  این 
یا  مرزی  آمریکای  درباره  وسترن  و  ژانری اند  عناصر  حاوی 
نظر  اشتراک  است  تغییر  حال  در  زمانی  و  جغرافیایی  مکان 
دارند. با وجود این، کالینز معتقد است «تداوم شمایل نگاری 
گنگستری  فیلم  از  را  وسترن  که  است  مواردی  ازجمله  قطعًا 
سایر  یا  تاریخ  از  وسترن  تمایز  باعث  اما  می کند  متمایز 
باید  را  ژانر  متمایز  ماهیت  نیست.  زمانه  هنری  فرم های 
در  بارها  که  کلیدی  موقعیت های  مخزن  فرمول بندی  در 
فیلم ها تکرار می شوند، و تا حدودی در قصه پردازی وسترن 

23. Richard Collins
24. Genre: A Reply to ED Buscombe

جدول۲. قابلیت ها و کاستی های نظریه های مرتبط با تکوین ژانرها

یه ها قابلیت ها/کاستی هانظر

نظریه تکامل 
ژانر شاتز

تالش برای ترسیم سیر دیالکتیک ژانرهای منفرد در 
تاریخ سینما/ تکیه بر الگوی تکامل خطی داروینی 

(تحول انداموار و هموار) ژانرها به جای توجه به ماهیت 
چرخه ای ژانرها، بی توجهی به زمینه های اجتماعی، 

فرهنگی و صنعتی (عوامل برون ژانری)

نظریه تکاملی 
فرمالیست های 

روسی

توجه به وضعیت تاریخی، ماهیت روندمحور، بازی 
درونی، گسست ها و انقطاع، پیوندسازی، ماهیت موقتی 
پایگان های ژانری، و نقش التقاط در شکل گیری و محو 
ژانرهای منفرد/ ابهام در اندازه گیری غالب شدن، عدم 

تعمیم پذیری مراحل سه گانه عرفی شدن، خودکار شدن و 
نوسامان شدن در سینما در مورد برخی ژانرها

رویکرد 
معنایی/نحوی

امکان تمایزگذاری و تبادل های مصالح داستانی 
بین ژانرها، توجه به تاریخ و روند تاریخی  ژانرها، 

امکان پیوندسازی و درآمیزی ساختارهای معنایی و 
نحوی جدید و قدیم، انعطاف پذیری، هماهنگی با 

جهت گیری های کنونی فکری و علمی/ مشکل تعیین مرز 
بین نحو و معنا در فیلم ها
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مؤلف  یا  کارگردان   .(Collins, 1976, 160) «کرد جستجو 
در تعامل با موقعیت های کلیدی و ذخیره ای و نیز انتظارات 
زمانه  ایدئولوژی  افشای  و  ژانر  گسترش  باعث  مخاطب 
تا  می برد  بهره  کلیشه ای  موقعیت های  از  کارگردان  می شود. 
در چارچوب سبک شخصی، معنایی متفاوت به موقعیت ها 
بدهد. کالینز معتقد است که موقعیت های ذخیره ای ژانرها یا 
 ,Collins ).«عناصر خاص و ویژه آن ها «ذاتًا معنادار نیستند
۱۹۷۶: ۱۵۹) همچنین ساختارهای کهن الگو و اسطوره های 
تاریخی و مکان های تکراری نیز به  اندازه کافی دقیق نیستند 
که باعث شکل گیری یک ژانر شوند. لباس ها و اسباب صحنه 
صرفًا نشانه های محدوده زمانی و جغرافیایی فیلم محسوب 
را  مؤلف  و  فیلم  زمینه  به  توجه  لزوم  او  بنابراین،  می شوند. 

یادآور می شود. 
الگوی تکاملی شاتز، به دلیل تاکیدش بر تحول و گسترش 
خطی ژانر با چالش هایی روبروست. شاتز بر اساس بررسی 
گزینشی برخی فیلم های ژانری در تاریخ سینما، و در راستای 
تایید فرضیه های خود، شواهد متناقض را نادیده می گیرد. از 
سوی دیگر، از نظر شاتز تغییر ژانرها از شفافیت به ایهام به 
 نحوی است که هر «ژانر جدید در دهه ۱۹۸۰ مجبور است 
مرحله  از  برسد  گاه  خودآ فرمالیسم  مرحله  به  اینکه  از  قبل 
کالسیک گذر کرده باشد. نظام فیلمسازی یا زمینه اجتماعی 
تکامل  که  هستند  ژانرها  این  بلکه  نمی شود  تغییر  دچار 
مسئله  حال آن که،   .(Williams, 1984: 123) یافته اند» 
گاهی ژانری که شاتز به دوره سوم و چهارم تکامل ژانری  خودآ
منتسب می کند در دوره های پیشین نیز وجود دارد. همان گونه 
که کاالگر اشاره می کند «نگاهی گذرا به تاریخ فیلم حاکی از 
 Gallagher, 2012:) «تکامل گرایی تا  است  چرخه گرایی۲۵ 
درباره «نحوه  پرسش هایی  به  پاسخ  راستای  در  شاتز   .(314
تکامل ژانر» و «تبعیت از الگویی پیش بینی پذیر یا مستمر»، 
مضمونی)  (فرهنگی  بیرونی  و  (فرمی)  درونی  عامل  دو  از 
قرار  تأثیر  تحت  را  ژانر  تکامل  الگوی  د̊و  هر  که  می برد  نام 
به  عمًال  او  این حال،  با   .(Schatz, 1981: 36) می دهند 
و  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل  از  بیش  درون ژانری  عوامل 
صنعتی توجه می کند. به عبارت دیگر، او ژانر را از زمینه های 
در حالی که  می کند،  مجزا  صنعتی اش  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ژانر فقط از فرایندهای تکامل درونی تأثیر نمی پذیرد و دلیل 

25. cyclicism

گاه یا پرسش برانگیز را باید  برجستگی برخی نمونه های خودآ
در عوامل زمینه ای و نه ساز و کار خودکار یا درونی ژانر یافت. 
می گیرد،  نادیده  را  ژانرها  بر  واقعی  دنیای  مستمر  تأثیر  شاتز 
ژانری  تکامل  چهارم  و  سوم  دوره های  در  حتی  حال آن که 
پیچیدگی  فرمالیستی،  ایهام  یا  خودارجاعی  و  گاهی  (خودآ
ریزش  (مثًال،  زمینه  و  شرایط  تأثیر  نیز  مضمونی)  و  فرمال 
عمودی،  ادغام  نابودی  دولت،  بازجویی های  مخاطب، 
ساختارهای  بر  غیره)  و  سرگرمی ها  سایر  و  تلویزیون  رقابت 
برای  شاتز  بنابراین،  است.  پررنگ  ژانرها  معنایی  و  نحوی 
با  ژانر،  اجتماعی- فرهنگی  و  تاریخی  تحلیل  از  اجتناب 
توجه  جای  به  و  متن ها،  بر  درونی  تاریخی  ساختار  تحمیل 
همزمان به نقش صنعت، اقتصاد و مخاطب، به «جستجوی 
 Maltby, 1995:) ساختارهای تکرارشونده متنی» می پردازد

.(116
است.  شده  پیشنهاد  شاتز  الگوی  برای  جایگزین هایی 
روسی،  فرمالیست های  الگوی  اساس  بر  نمونه،  برای 
تکامل نه تنها متضمن «کشمکش» با پیشینیان و «گسست» 
است.  قدیمی تر  چیزی  امروزِی  پرداخت  بلکه  آن ها  از 
اساس  بر  می توان  را  ادبی  ژانرهای  تاریخی  تکامل  بنابراین، 
جابه جایی دوره ای امر غالب۲۶ و نیز بر اساس رقابت ها درک 
تغییر  معرض  در  همواره  تمهیداتشان  و  غالب  ژانرهای  کرد. 

26. The dominant

جدول ۳. قابلیت ها و کاستی های نظریه های مرتبط با کارکردهای 
ژانری

یه ها قابلیت ها/کاستی هانظر

یه  آیینی نظر

تاکید بر بازتاب جامعه در آثار هنری / خوش بینی 
مفرط به فیلم های ژانری، برداشت اشتباه و 

ساده انگارانه از سودآوری به مثابه دیدگاه موافق 
تماشاگران با فیلم های ژانری

یه  ایدئولوژیک  نظر

تاکید بر بازتاب جامعه در آثار هنری، دیدگاه 
انتقادی به ساده انگاری های صورت بندی شده در 

ژانرها/ بدبینی مفرط به فیلم های ژانری، بی توجهی 
به مفهوم هژمونی فرهنگی

یه ژانرهای نظم و  نظر
ائتالف

تالشی برای نظریه پردازی کشمکش های ژانری/ 
بی توجهی به وضعیت برخی چرخه ها یا ژانرها، 

دیدگاه ایستا به ژانرها به مثابه مرزهای نفوذناپذیر، 
انسجام کافی و قدرت تعمیم پذیری
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هستند. آنگاه که فرم های هنری متعارف به انفعال می رسند، 
تازه  هنری  تمهیدات  و  غیرمتعارف  عناصر  نفوذ  برای  راه 
کید  گشوده می شود. در این نظریه تکامل بر چند نکته مهم تأ
می شود: وضعیت تاریخی ژانرها و رژیم های ژانری، ماهیت 
یا  بازنمایی  فرم های  بین  درونی  بازی  آن ها،  روندمحور 
ژانرهای متعارف و نامتعارف، گسست ها و انقطاع (به جای 
تحول انداموار و یکپارچه)، نقش پیوندسازی در شکل گیری 
و محو ژانرهای خاص، ماهیت موقتی پایگان های ژانری، و 
همچنین نقش التقاط در شکل گیری و محو ژانرهای منفرد. 
البته این نظریه جایگزین نیز کاستی هایی دارد. برای نمونه، 
دشوار می توان امر غالب را ارزیابی کرد . از کدام معیار باید 
استفاده کرد، فروش و موفقیت اثر در گیشه یا موفقیت انتقادی 
آن؟ از سوی دیگر، مراحل سه گانه عرفی شدن، خودکار شدن 
و  شکفتن  رشد،  شبیه  زیستی  الگویی  که  نوسامان شدن  و 
مرگ دارد همواره در سینما تعمیم پذیر نیستند. همان گونه که 
نیل اشاره می کند این نظریه در مطالعات برخی ژانرها مانند 
وسترن کارایی دارد، اما در مورد فیلم زنان که ناشی از ظهور 
جنبش زنان در دهه ۱۹۶۰ و دریافِت دگرگون شده مخاطب 
از  ناشی  که   ۱۹۳۰ دهه  در  زندگینامه ای  ژانر  احیاء  یا  بود، 
تحت  عزت  و  احترام  از  هاله ای  ایجاد  برای  هالیوود  اراده 

فشار دولت بود، چندان کارایی ندارد. 
ارتباط  مدعی  دو  هر  ایدئولوژیک  و  آیینی  رویکردهای 
فیلم های  ازآنجایی که  جامعه اند.  با  تجاری  و  هنری  آثار 
مشروط  جامعه  طریق  از  یا  جامعه اند  بازتاب  ژانری 
وجود  جامعه  و  ژانری  آثار  بین  دوسویه  ارتباطی  می شوند، 
وارد  رویکرد  هردو  بر  گوناگونی  انتقادات  با این حال،  دارد. 
ایدئولوژیک  و  آیینی  رویکرد های  مدافعان  است.  شده 
هستند.  ژانر  به  مفرط  بدبینی  و  خوش بینی  دچار  به ترتیب 
او  به  استودیوها  و  است  مقتدر  مخاطب  اول،  رویکرد  در 
تجارت  بازیچه  مخاطب  دو̊م  رویکرد  در  می کنند.  خدمت 
رویکردی،  می گیرد.  قرار  هالیوود  سیاسی  گرایش های  و 
امیال  بیان  در نتیجه  و  اجتماعی  فشار  به  واکنشی  را  هالیوود 
دیگر  رویکرد  درحالی که  می داند،  مخاطب  خواسته های  و 
سوء استفاده  تماشاگر  انرژی  از  هالیوود  که  می کند  ادعا 
می کند تا با دسیسه و دروغ آن ها را به طرف مواضع خاص 
اینچنینی  «نگره های  نیل  گفته  به  هرچند  بکشاند.  هالیوود 
را  آن  ژانرهای  از  ناشی  لذت های  و  هالیوود  اجتماعی  نقش 

به مدار بسته و خود-درست انگار۲۷ نتایج و فرضیه ها محدود 
می کنند» (Neale, 2000: 215). از سوی دیگر، این نگره ها 
به طور  کلی مخاطبان را همگون، و ژانرها را یکپارچه قلمداد 
نیست.  این گونه  که  داده  نشان  ژانرها  تاریخ  اما  می کنند. 
نشانگر  سودآوری  که  می گیرند  فرض  آیینی  دیدگاه  مدافعان 
محبوبیت، محبوبیت نشانگر اهمیت، و اهمیت هم نشانگر 
ارزش ها و تردیدهای اجتماعی  -  فرهنگی است. بدیهی است 
که موفقیت در گیشه حاکی از شمار طرفداران فیلم است، اما 
به این معنا نیست که همه تماشاگران همواره موافق یا تأییدگر 
تماشای  و  بلیت  خرید  برای  زیادی  دالیل  هستند.  فیلم ها 
فیلم وجود دارد و واکنش های گوناگونی از سوی تماشاگران 
ابراز می شود. از سوی دیگر، در نگره های ایدئولوژیک بارها 
خط مشی ها،  به  حال آن که  می شود،  اشاره  هالیوود  قدرت  به 
رویه ها، ساختارها، ماهیت محصوالت و روندهای تاریخی 
که  پذیرفت  می توان  بنابراین،  نمی کنند.  توجهی  چندان  آن 
اما  دارد،  وجود  مولدشان  جامعه  و  هنری  آثار  بین  ارتباطی 
پیروان  درحالی که  پیچیده.  و  گوناگون  میانجی گری های  با 
این دو رویکرد فرض می کنند که مسائل اجتماعی -  فرهنگی 

به راحتی در ژانرهای گوناگون قابل شناسایی اند. 
ائتالف  و  اجتماعی  نظم  ژانرهای  درباره  شاتز  نظریه  در 
ژانری  گوناگون  کشمکش های  و  آیینی  رویکرد  اساس  بر  که 
عبارت  به  شده اند.  گرفته  نادیده  ژانری  چرخه های  شده،  بنا 
دیگر، نمی توان این نظریه را به همه ژانرها، و حتی ژانرهای 
گنگستری  ژانر  در  مثال،  برای  داد.  تعمیم  شاتز،  نظر  مورد 
محلی  یا  شهری  زندگی  ترسیم  به  بنا  فرهنگی  موقعیت های 
هر  دنیای  شاتز  که  است  این  دیگر  چالش  هستند.  متفاوت 
ژانر هالیوودی را محصور و مستمر فرض می کند. او معتقد 
تعیین  را  ژانری  فیلم  چارچوب  پیشاپیش  قراردادها  است 
می کنند و الگوهای روایتی، تیپ های شخصیت ها و محیط 
تغییر  در نتیجه،  است.  تعیین شده  پیشاپیش  ژانر  هر  فرهنگی 
دلیل  همین  به  نیستند،  ژانری  مازاد  جز  چیزی  تحول ها  و 
نمی شود.  دیده  پیوندی  ژانرهای  به  اشاره ای  او  نظریات  در 
درحالی که ژانرها به ندرت به صورت ناب وجود دارند. از نظر 
موزیکال ها  و  اجتماعی  نظم  ژانرهای  ذیل  وسترن ها  شاتز، 
ذیل ژانرهای ائتالف قرار دارند. با این حال، فیلم هایی پیوندی 
تمایز  بر  وسترن  موزیکال  یا  وسترن  زندگینامه ای  مانند 

27. self-confirming
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دوگانه فضایی شاتز خط بطالن می کشند. این نمونه ها نشان 
را  راه  وسترن  به  منتسب  فیزیکی  کشمکش های  که  می دهند 
می کنند.  باز  موزیکال  ژانر  صلح جویانه  مخالفت های  برای 
اما  وسترن،  تا  هستند  موزیکال  بیشتر  موزیکال ها  وسترن  
وسترن  مرسوم  خصومت های  و  موقعیت ها  و  شمایل نگاری 
از  متمایز  که  آوازی  وسترن های  در  بنابراین،  دارند.  هم  را 
دارد  وجود  نیز  فیزیکی  کشمکش  وسترن های  موزیکال اند، 

(جدول ۳).

در  مانعه الجمع  الگوی  به مثابه  نحوی  معنایی/  رویکرد 
مطالعات ژانری

به گفته فردریک جیمسون۲۸ رویکرد معنایی «به دنبال توصیف 
عصاره یا معنای یک ژانر فرضی به کمک بازسازی موجودیتی 
�جهان بینی”  تراژدی،  یا  کمدی  __�روح”  است  خیالی 
�بینش”  یا  روستایی  �حساسیت”  حماسی،  یا  ملودراماتیک 
اگزیستانسیالیستی  تجربه  شبیه  چیزی  که   __ هزل آمیز 
Jameson, 1981: 107-) «فراگیر ورای متون خاص است
ماهیت  به  توجه  بدون  نحوی  رویکرد  دیگر،  سوی  از   .(8
سازوکارها  «تحلیل  به دنبال  معنایی،  رویکرد  امپرسیونیستی 
و  قوانین  تعیین  و  کمدی  همچون  ژانرهایی  ساختار  و 
 .  (Jameson, 1981: 107-8 است»(  آن  محدوده های 
ریک آلتمن با وامگیری این دو مفهوم از جیمسون به انتقاد از 
تناقض های مرسوم در رویه مطالعات ژانری می پردازد. (۸) 
او معتقد است باید نظریه ای ارائه داد که «مواضع پرطرفدار را 
نفی نکند و در عین حال با توضیح شرایط زیربنایی وجودشان، 
راه را برای یک روش شناسی انتقادی که تناقض های ذاتی شان 
 (Altman, 1999: 223). «را مدنظر قرار می دهد هموار کند
این روش شناسی باید تناقض های منطقی را مد نظر قرار دهد 
و از تنش ها نهایت بهره را ببرد. آلتمن در راستای این هدف 
معنایی  عناصر  می پردازد.  نحو  و  معنا  حوزه  دو  تعریف  به 
ویژگی ها،  مانند  ژانر  سازنده  اجزای  حاوی  و  کلمه ها  شبیه 
مجموعه های  یا  مکان ها  و  نماها،  شخصیت ها،  نگرش ها، 
مشترک هستند. عناصر نحوی شبیه طرز جای گیری کلمه ها 
اجزای  این  سامان دهنده  ساختارهای  حاوی  و  جمله ها  در 
(مواد  ساختی  اجزای  بر  معنایی  برداشت  هستند.  سازنده  
آرایش یافته  ساختاری  بر  نحوی  برداشت  و  متن)  مصالح  و 
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تاکید  مصالح)  و  مواد  حاوی  (ساختارهای  ژانرها  درون 
اما  اندک  توضیحی  قدرت  از  معنایی  رویکرد   (۹) می کند. 
رویکرد  است.  برخوردار  فیلم ها  برای  گسترده تری  کاربرد 
معنادار  ساختارهای  جداسازی  برای  بیشتری  قابلیت  نحوی 
نظر  از  است.  محدودتر  کاربردش  اما  دارد  ژانر  یک  خاص 
آن ها  ترکیب  با  و  یکدیگرند  مکمل   رویکرد  دو  این  آلتمن 
ژانری  مطالعات  پرسش های  مهم ترین  از  برخی  به  می توان 

پاسخ داد و تناقضات را مرتفع کرد. 
رویکرد معنایی/ نحوی آلتمن به رغم کاربرد گسترده در 
مطالعات ژانری دچار اشکاالتی است. مشکل اصلی تعیین 
مرز بین نحو و معنا در فیلم هاست. حتی مرز بین این دو در 
می کند  اشاره  نیل  که  همان گونه  دارد.  ابهام  نیز  زبان شناسی 
صحنه  یا  موزیکال  ژانر  در  موسیقی  که  نیست  مشخص 
یا  معنایی  حد  چه  تا  اکشن  فیلم های  اوج  نقطه  در  اکشن 
نحوی است. همچنین، طیف ژانرهای مورد استفاده او برای 
توضیح دو الیه معنایی و نحوی محدودند. ژانرهای وسترن 
اجتماعی،  مشکل  ژانرهای  اما  هستند  غالب   موزیکال  و 
زندگینامه ای، نوجوانانه و درام رمانتیک در این طیف حضور 
به طور  آلتمن  نظریه  بجا،  انتقادات  این  وجود  با  ندارند. 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  ژانری  پژوهش های  در  گسترده ای 
مصالح  تبادل های  نظریه  این  دارد.  بسیاری  قوت  نقاط  و 
داستانی بین ژانرها را مدنظر قرار می دهد، تمایز بین ژانرها و 
فیلم ها را مخدوش نمی کند، با تاریخ ژانرها وفق دارد و روند 
تاریخی شان را لحاظ می کند، درآمیزی ساختارهای معنایی 
انعطاف پذیری  از  می داند،  ممکن  را  قدیم  و  جدید  نحوی  و 
بین  روابط  بررسی  درباره  نظری  الگویی  ارائه  برای  کافی 
جهت گیری های  با  هماهنگی  در  و  است  برخوردار  ژانرها 
نظریه  این  این که،  دیگر  نکته  است.  علمی  و  فکری  کنونی 
تکامل  فرهنگی،  اجماع  نظریه های  با  تبادالتی  می تواند 
کند.  ایجاد  شمایل نگاری  و  ائتالف  و  نظم  ژانرهای  ژانری، 
ابزارهای  می تواند  نظریه ها  آن  قوت  نقاط  دیگر،  عبارت  به  
عملی رویکرد معنایی/ نحوی با قدرت توضیحی و کاربردی 

گسترده باشند.
ژانر  مطالعاتی  حوزه  سه  هر  به  می کند  تالش  نظریه  این 
پاسخ دهد. آلتمن با اشاره به سردرگمی های ناشی از تعاریف 
گوناگون ژانر وسترن که برخی بر ساختار معنایی و برخی دیگر 
بر ساختار نحوی تمرکز کرده اند، و همچنین مورد فیلم های 
رخ  آمریکا  غرب  در  وقایعشان  که  پنسیلونیایی»،  «وسترن 
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نمی دهند، راه حل ترکیبی معنایی/ نحوی را پیشنهاد می دهد. 
دارد.  کارایی  ژانر  چیستی  زمینه  در  رویکرد  این  بنابراین، 
درعین حال، می توان نظریه شمایل نگاری را ذیل ساختارهای 
ژانری  تکامل  و  شکل گیری  زمینه  در  داد.  جای  ژانر  معنایی 
نیز می توان به این رویکرد تکیه کرد. بر اساس دیدگاه آلتمن 
هستند  معنایی   معلوم های  پایدار  نسبتًا  مجموعه  یا  «ژانرها 
بادوام  و  منسجم  نحو  یک  به  نحوی  تجربه ای  به کمک  که 
جدید  مجموعه  که  هستند  موجود  نحو  یک  یا  می رسند، 
Altman, 1999: 221-) می کنند»  اخذ  را  معنایی  عناصر 
شکل  هنگامی  ژانر  کلی  نحوی  ساختار  بنابراین،   .(222
تقویت  منفرد  متن های  نحوی  الگوهای  با  بارها  که  می گیرد 
شود. درنتیجه، بادوام ترین ژانرهای هالیوودی نحوهای بسیار 
عناصر  دارای  کم دوام  ژانرهای  درحالی که  دارند،  منسجمی 
معنایی تکرارشونده  و نحو ناپایدار هستند. (۱۰) برای نمونه، 
گاهی هاردبویلد (۱۱) متشکل از عناصر معنایی  زیرژانر کارآ
و  اکسپرسیونیسم،  نورپردازی  سنت  هاردبویلد،  رمان های 
اساس  بر  هاردبویلد  گاه  کارآ است.  گاهی  کارآ رمان های 
به  کالسیک  گاه  کارآ از  متمایز  گاه  و  شاخص  ویژگی های 
خصوصی  گاه  کارآ می یابد.  دست  خاصی  نحوی  ساختار 
به  می کند  تالش  که  کالسیکش  همتای  برخالف  هاردبویلد 
بازسازی  با  و  بپردازد  جنایت  از  ناشی  هرج و مرج  با  مقابله 
و  فیزیکی  سرنخ های  تحلیل  و  جانی  شناسایی  جنایت، 
پیشین  تعادل  و  نظم  به  را  جامعه  بشری،  ذات  مشاهده 
و  تبهکاری  پرهرج ومرج  دنیای  بین  واسطه ای  بازگرداند، 
این  از  هیچ یک  به  او  هرچند،  است.  اجتماعی  نظم  سامان 
دو سامان تعلق ندارد و نظام ارزشی و قاعده رفتاری خاص 
خودش را دارد. سهم او تنهایی و محرومیت از مواهب جامعه 
دنیای  در  خصوصی  گاه  کارآ است.  خانواده  و  ازدواج  مانند 
کابوس وار جانیان  و قانون درگیر می شود، جایزالخطاست و 
حتی گاه از مرزهای اخالقی گذر می کند. این قهرمان مذکر 
فردگرا با تناقضات مستتر در محیط اجتماعی اش آشناست. 
این نمونه حاکی از جای گیری و دگرگونی عناصر معنایی در 
ساختار نحوی جدید است. بدون تردید، رویکرد پیشنهادی 
ژانری  تکوین  با  مرتبط  نظریه های  سایر  با  می توان  را  آلتمن 
گاهی  ترکیب کرد و شکل گیری زیرژانرهای گوناگون ژانر کارآ
پلیس،  گاه  کارآ هاردبویلد،  انتقالی،  کالسیک،  گاه  (کارآ
گاه جرم شناس) را در برهه ای گوناگون تاریخی بررسی  کارآ

کرد. 

زمینه  در  رویکرد  این  زیبایی شناسی،  زمینه  بر  عالوه 
با  است  معتقد  آلتمن  دارد.  کاربرد  نیز  ژانری  کارکردهای 
برای  مناسبی  روش شناسی  می توان  رویکرد  این  به  استناد 
فراهم  ایدئولوژیک  و  آیینی  رویکردهای  تناقض های  حل 
کرد. ژانر هنگامی شکل می گیرد که دیدگاه های ایدئولوژیک 
و  مخاطب  بین  مذاکره ای  و  می شوند  هم راستا  آیینی  و 
هالیوود و زمینه مشترکی بین امر ایدئولوژیک و آیینی شکل 
 می گیرد. آلتمن معتقد است که موفقیت ژانرها ناشی از پیوند 
فرهنگی  انتظارات  و  تولیدکنندگان  ایدئولوژیک  گرایش های 
جریان  ضروری  خواسته های  همپوشانی  است.  تماشاگران 
معنایی - نحوی)  (تعادل  اجتماعی  گرایش های  و  غالب 
چارچوب ایدئولوژیک را پنهان می کند. قرائت های دوگانه از 
ژانرها ناشی از ماهیت دوسویه این رابطه و قراردادهای نسبتًا 
ثابت ژانری است. «بیشتر ژانرها دوره ای از انطباق را سپری 
هالیوود  اولویت های  با  مردم  خواست  و  میل  که  می کنند 

 .(Altman, 1999: 223) «هماهنگ می شود و برعکس
ارزش های آیینی با ارزش های ایدئولوژیک جریان غالب 
زمینه  به  منطقی  نظمی  با  خاص  نحوی  می شود.  همساز 
با  مخاطب  خواست  و  میل  و  می خورد  پیوند  معنایی  معین 
آرمان  بازتاب  ژانر  تا  می کند  پیدا  تطبیق  استودیو  مالحظات 
مخاطب و در عین حال دفاعیه ای از جریان غالب جلوه کند. 

(۱۲)

نتیجه گیری
از  حاکی  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  نظریه های  تنوع 
ظرفیت ها  است.  ژانری  مطالعات  زایندگی  و  پویندگی 
و  زیبایی شناختی  پاردایم های  یا  نظریه ها  چالش های  و 
اتخاذ  لزوم  از  حاکی  سینمایی  ژانر  گوناگون  کارکردی 
این  در  تکثرگرا  و  نسبیت گرا  نگرشی  و  انتقادی،  دیدگاهی 
حوزه مطالعاتی است. نظریه اجماع فرهنگی تودور می تواند 
نقطه شروع مناسبی برای اجتناب از مشکالت رایج در نقد 
برای شناسایی و ارزیابی ژانرها باشد. هرچند برای دستیابی 
به معیارهای دقیق و علمی  و جزییات بیشتر باید به نظریه  ای 
تکیه کرد که سایر نظریه ها را نیز دربربگیرد. نظریه معنایی/ 
نحوی آلتمن، به رغم برخی ایرادات، از انعطاف پذیری کافی 
بر  نظریه  این  است.  برخوردار  نظریه ها  سایر  شمول  برای 
و  تنوع  تفاوت،  امکان  ناهمگنی،  شناسایی  تاریخ،  اهمیت 
سه  هر  می توان  نظریه  این  به  استناد  با  می کند.  تاکید  تغییر 
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حوزه مطالعاتی ژانر سینمایی (چیستی، تکامل و کارکردها) 
نظریه های  سایر  می توان  دیگر،  سوی  از  کرد.  بررسی  را 
پیشنهادی در هر سه حوزه مطالعاتی را، با توجه به تناقض ها 
و ظرفیت هایشان، به کار گرفت. اتخاذ دیدگاه تکثرگرا درباره 

و  زیبایی شناختی  ابعاد  و  تعاریف  در  بازنگری  لزوم  ژانرها، 
کارکردی ژانرها را ایجاب می کند.

پی نوشت ها
در  انگاره  این  تفسیر  و  انگاره،  توصیف  و  شناسایی  نقش مایه،  توصیف  و  شناسایی  سطح  بررسی  سه  برای  پانوفسکی  ِاروین  تالش  به  شمایل شناسی  پیشینه   (۱) 

نقاشی های رنسانس بازمی گردد.
Chris، متز در کتاب زبان و سینما، با اشاره به سه مرحله نقیضه، منازعه و ساخت شکنی در وسترن ها نتیجه می گیرد که در همه این مراحل، فیلم ها  an Metz (۲) 

همچنان ماهیت، جوهره یا هویت ژانری وسترن را حفظ می کنند.
  Henri Focillon (۳)، در کتاب حیات فرم ها در هنر، چهار مرحله آزمایشگری، کالسیک، احیاء و باروک را به عنوان طرحواره بازه حیات فرم های فرهنگی پیشنهاد 

می دهد.
بر  کید  تأ تاریخی...  فضاهای  به  نا به جا  و  بی هنگام  عناصر  تزریق  ژانری...  تخلخل  و  خودارجاعی  از  بازیگوشانه ای  یا «شکل  پسامدرن  مرحله  لنگفورد   (۴)   

گوناگونی نژادی» را به چهار مرحله شاتز می افزاید (لنگفورد، ۱۳۹۲: ۶۳).
  (۵) برای مثال، سربازان در ژانر جنگی با کشمکش های متعدد فیزیکی و روانی روبه رویند. همچنین، بسته به دوره های زمانی گوناگون و زیرژانرهایی مانند فرار 
اسرای جنگی، جوخه اعزام شده به ماموریت، ملودرام های پشت جبهه ای و غیره، یا وضعیت های پیوندی گوناگون مناسبات پیچیده تری ظاهر می شود. در سایر ژانرها 

و وضعیت های پیوندی نیز روایت ها، شخصیت ها و کارکردها پیچیده و چندوجهی هستند.
هریک  که  متضادند  مسیر  دو  شامل  و  فرهنگی  ارزش های  و  فرهنگی  مرزشکنی های  منازعه  محل  ژانری  فیلم های  تکرارشونده  تقاطع های  آلتمن  نگاه  از   (۶)   
نوع متفاوتی از لذت را به تماشاگر عرضه می کند (Altman, 1999: 145). لذت مستمر تماشاگران از مذاکره مناسب با تقاطع های هنجارگریز (لذت ژانری) و 

هنجارمند (ارزش های فرهنگی) حاصل می شود.
  (۷) ریک آلتمن با تکیه بر مفهوم اجتماعات خیالی بندیکت اندرسن، این اصطالح را وضع کرده است. مخاطبانی که تمایل دارند لذت های ژانری مشابهی را 
تجربه کنند، مانند منظومه های سیارات یا ستارگان در آسمان، اجتماعی خیالی را شکل می دهند و به نحوی غیرمستقیم با پیگیری فیلم های ژانری محبوبشان به 

گزینش دست می زنند و با سایر اعضای این اجتماع گسترده تر ژانری تماس برقرار می کنند.
  (۸) تناقض هایی مانند گنجاندن یک فیلم «در دسته ای خاص از مجموعه ای فراگیر» و همزمان حذف آن از «همان مجموعه»، تردید درباره  جایگاه نسبی نظریه 

.(Altman, 1999: 221) و تاریخ در مطالعات ژانر و تأثیر نشانه شناسی و دور زدن تاریخ، و نهایتًا تناقض ظاهری و ظاهرًا الینحل رویکرد آیینی و ایدئولوژیک
  (۹) آلتمن در توضیح بیشتر تمایز بین معنا و نحو به تمایز بین معنای اولیه (زبانی) و معنای ثانویه (متنی) اجزای سازنده متن اشاره می کند.

  (۱۰) به نظر می رسد الگوی پیشنهادی آلتمن درباره روند ساخت ژانر ها نیز در راستای رویکرد معنایی/ نحوی پیشنهادی اوست. روند شکل گیری ژانرها الگویی 
شبیه صفت ها و اسم ها دارد و «فیلم های ژانری پس از تشخیص و تخصیص عمومی ژانر از طریق کسرشدن تولید می شوند» (Altman, 1999: 53) بسیاری از 

ژانر ها در ابتدا حالت وصفی داشته اند اما به تدریج با فرایند کسرشدن رده های جدیدی شکل گرفته است.
  hard-boiled (۱۱)، از نظر لغوی به معنای تخم مرغ سفت پز شده است، کنایه از شخصیت های چغر، سرسخت و خشن مانند فیلیپ مارلو، سم اسپید، مایک 

همر و دیگران.
  (۱۲) به نظر می رسد آلتمن در اینجا بر مفهوم هژمونی یا سلطه ایدئولوژیک از آنتونیو گرامشی تکیه می کند. بر اساس این دیدگاه، طبقه حاکم با استفاده از نهادهایی 
مانند رسانه های جمعی، کلیسا، مدرسه و خانواده به مصالحه و کسب رضایت طبقات دیگر دست می زند. طبقات فرودست به راحتی سلطه حاکم را نمی پذیرند و 
گاهی دوگانه دارند. آن ها باورهای متضاد یا ناهمساز دارند، که یکی در سلطه ریشه دارد و دیگری در  تدابیری مقاومتی در برابر سلطه اتخاذ می کنند. آن ها «نوعی آ

تجربه زندگی روزمره» (ادگار و سج ویک، ۱۳۸۷: ۲۹۲).

منابع
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گاه.   فرهنگی (مهران مهاجر، محمد نبوی، مترجم). تهران: آ
نجف زاده).  فواد  (مترجم  سینمایی  گونه   .(۱۳۶۹) اندرو  -تودور، 
فصلنامه فارابی، بهار و تابستان ۱۳۶۹، شماره ۶ و ۷، ص ص. ۱۳۸-

 .۱۴۹
پیوندسازی   .(۱۳۹۹) وحیداله  موسوی،  علی؛  سید  روحانی،   -  
ایران  کمدی  سینمای  در  فرهنگی  هنجارگریز  و  هنجارمند  امر  ژانری، 

 .(۱۳۹۲-۱۳۶۲ زمانی  بازه  در  کمدی  پرفروش  فیلم های  (موردکاوی 
 -  ۴۹ شماره   ،۲۱ دوره  ـ ارتباطات.  فرهنگ  مطالعات  علمی  فصلنامه 
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۲۳، ص ص. ۱۷۸-۱۹۳. 
تطبیقی  بررسی   .(۱۳۹۴) کننده، مریم  صلح  محمدعلی؛  صفورا،   -
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موسیقی. دوره ۵، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص ص. ۳۳-۴۸.
پساکالسیک  تا  کالسیک  از  فیلم  ژانر   .(۱۳۹۲) بری  لنگفورد،   -

(حسام الدین موسوی، مترجم). تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.
عامری مهابادی،  (علی  سینمایی  ژانرهای   .(۱۳۹۳) رافائل  موان،   -

مترجم). تهران: انتشارات مینوی خرد.
کنونی  وضعیت  و  گونه ای  فیلم های   .(۱۳۶۹) جودیت  هس رایت،   -

تابستان  و  فارابی، بهار  مترجم). فصلنامه   خویی،  نجف زاده  (فواد 
۱۳۷۳، شماره ۲۲ و ۲۳، ص ص.۱۷۸-۱۹۳.

روحانی،  محمد؛  شهبا،  مهدی؛  پوررضاییان،  وحیداله؛  موسوی،   -
(موردکاوی  ایران  هنری  سینمای  در  ژانر  و  سبک   .(۱۳۹۸) علی 
و  بی جان  طبیعت  جمشید،  تخت  در  سیاوش  آینه،  و  خشت  فیلم های 
و  پاییز  دوره ۱۰، شماره ۱۹،  موسیقی.  و  نمایشی  هنرهای  نامه  مرثیه). 

زمستان ۱۳۹۸، ص ص. ۸۳-۹۹.
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