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 چیستی و کارکردهاي ژانر فیلم و رویکردهاي مطالعاتی آن 
 

 *زادهسید محمد مهديدکتر ، درضا مدققحمی
 

 چکیده
هاي محصوالت فرهنگی و هنري هستند که در عناصر معینی اشتراك ژانرها طبقاتی از انواع یا گونه

سـبک و  ، هـا شخصـیت ، صحنه، ايرنگ کلیشهاین عناصر مشترك در حوزه فیلم شامل پی. دارند
 شاخصـی بـراي  ، یـک رویکـرد صـنعتی    زمـان هـم  ژانر، در مطالعات فیلم. شودنگاري میشمایل
-هایی از فـیلم پردازي درباره روابط بین گروهو مفهومی انتقادي و ابزاري براي نظریهکننده مصرف
نـژاد و  ، طبقـه ، هاي استانداردي براي بازنمایی جنسـیت راه ژانرهاي فیلم، در معناي اخیر. هاست

 تـوان باشند و بنابراین نمـی و مملو از ارزش میهاي معنایی ژانرها نظام. شوندقومیت محسوب می
توان در سه ژانرها را می. را به مثابه چیزي مجرد و از نظر ایدئولوژیکی خالص به شمار آوردها آن

ژانر به مثابه بخشـی از فرهنـگ   ، ویژه در سطح متنمخاطب و متن مطالعه کرد و به، سطح صنعت
مطالعه ژانر از . اي از منظري دانشگاهی استبه متون رسانهپسند ابزار سودمندي براي پرداختن عامه

، شـناختی زیبـایی ، اقتصـاد سیاسـی  ، فرهنگـی -اجتماعی، طریق شش رویکرد اصلی ساختارگرایی
 . گیردهاي خانوادگی و گفتمانی صورت میشباهت

 
 رویکردهاي مطالعات ژانر، ایدئولوژي، ژانر، : مطالعات فیلمهاکلیدواژه
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 مقدمه
هـا و نظـایر آن) بـدون    فـیلم ، هاداستان، هاي تلویزیونی معینبرنامه( تن درباره متوننوش

امـا نوشـتن دربـاره    . اغلب به شدت محدود و متمرکـز اسـت  ها آن پرداختن به ژانرهاي
کنند به شدت عام و انتزاعی را نمایندگی میها آن ژانرها هم بدون پرداختن به متونی که

را هـا  آن پرداخت تا خود متـون و ژانرهـایی کـه   ها آن بافت ژانرباید به متون در . است
نفسـه بـه   اي فرانسوي است کـه فـی  واژه 1ژانر. روشن و قابل فهم شوند، دهندشکل می

. مطالعـات فـیلم و تلویزیـون کـاربرد دارد    ، معناي نوع یا سنخ است و در مطالعات ادبی
سـینمایی و تلویزیـونی را   ، آثار ادبـی ترین کاربرد این واژه به معناي آن است که مرسوم

بنـابراین نظریـه ژانـر دربـاره     . آثاري منفرد نیسـتند ها آن بندي کرد و این کهتوان ردهمی
ممکن است متعلق به یک طبقه از آثـار مـرتبط   ، آن یک اثربراساس هایی است که روش

هـاي  فـیلم ، رامتـراژدي و ملـود  ، ممکن است ادبیات را به انواع کمديمثالً  .دانسته شود
هـاي  هـاي تلویزیـونی را بـه سـریال    موزیکال و ترسناك و برنامه، سینمایی را به وسترن

، وظیفه نظریه ژانـر . تقسیم کرد 2گرااحساساتهاي هاي جنایی و سریالسریال، دارخنده
هایی است کـه پدیـد   بنديهم موجه جلوه دادن طبقه وهایی بنديتقسیمهم ایجاد چنین 

فیلم و ( هاي تصویريبنابراین ژانر در حوزه رسانه. )138ص، 1992، 3فیوئر( استآمده 
هـاي قابـل   هـاي تلویزیـونی درگـروه   ها و برنامهبندي فیلمروشی براي طبقه، تلویزیون)

شان با دیگـر  به یکدیگر و تفاوتها آن تشخیص است و این کار با درنظرگرفتن شباهت
مـورد   معموال در 4»متن ژانري«اصطالح . گیردی صورت میهاي تلویزیونها و برنامهفیلم

هاي تلویزیونی مجموعه، هاي پرهزینهاکشن( رودهاي تصویري داستانی به کار میرسانه
اخبـار  ( تصـویري غیرداسـتانی   هايهر چند که کاربرد آن در رسانه، کمدي و نظایر آن)

، 5ویلیـام  اسـتدلر و مـک  ( مستندهاي طبیعت و نظایر آن) نیز مرسـوم اسـت  ، شبانگاهی
 .  )218ص، 2009

                                                      
1 .Genre   ،ور همچنان ژانـر رواج بیشـتري   است اما در ادبیات سینما و تلویزیون کش» گونه«معادل واژه ژانر در زبان فارسی

 دارد. 
2. soap opera         3. Feuer        4. genre text 

5. Stadler and McWilliam 
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 چیستی ژانر فیلم 
اي از قراردادهـا  مبتنی بر مجموعه، پذیر و ناپایداراي انعطافژانر طبقه، در مطالعات فیلم

از جمله قراردادهاي روایی است که به شکل شهودي بین مخاطبان و فیلمسازان اشتراك 
ما هر وقت بخواهیم روایت یـک فـیلم را   . )199ص ، 2005، 1یان و رایان، هرمن( دارد
) و این مفهوم به ابزاري 221ص، 1384، کالکر( شویمبندي کنیم به ژانر متوسل میطبقه

و همـه  ( سـینماي هـالیوود بـه طـور خـاص     . سودمند در تحلیل فیلم تبدیل شده اسـت 
صـر  سینماها به طور عام) استوار است بر قراردادهـاي ژانـر و انـواع روایـت کـه بـا عنا      

در طـول تـاریخ   ، هاي عمده یا کمشوند که با تغییر شکلهایی گفته میسینمایی و سبک
اي هسـتند کـه میـان فیلمسـاز و     ژانرها رویدادهاي قراردادي پیچیده. اندژانر تکرار شده

) و نقشـی بنیـادي در نحـوه تولیـد معنـا      14ص، 1384، کالکر( بیننده فیلم وجود دارند
 .  )61ص، 1996، 2تیلور و ویلیس( ند دارندپسهاي عامهتوسط فیلم

 عناصر قراردادي ژانرهاي فیلم
، ملـودرام ، گروه کمابیش ثابتی از ژانرهاي اصلی وجود دارند: کمـدي ، در مطالعات فیلم

هـاي  تخیلی و وحشت که روایت-علمی، وسترن، موزیکال، 3فیلم نوآر، جنایی، ايحادثه
ژانرهـاي فرعـی پدیـد    ، هـا بنـدي درون ایـن رده از . سـازند کالن را جزئی و متمایز مـی 

هـاي  فـیلم . شودمی هاي جاسوسی حاصلژانر فرعی فیلم، اياز ژانر حادثهمثالً  .آیندیم
فیلم کارآگاهی و فیلم نوآر ، مانند فیلم گنگستري، جنایی نیز قمرهایی به دور خود دارند

د و به سرعت خـودش بـه یـک    که مورد آخر ابتدا به عنوان یک ژانر فرعی به وجود آم
 .  )222-221ص، 1384، کالکر( ژانر کامل تبدیل شد
اي خنثـی و عینـی نیسـت زیـرا هـیچ نقشـه       بندي متون ژانري رویـه با این حال رده

موجـود نیسـت و اخـتالف     ايچون و چرایی در مورد نظام ژانربندي در هیچ رسـانه بی
، 4چنـدلر ( نـر خـاص وجـود دارد   اي درباره تعریـف هـر ژا  نظرهاي نظري قابل مالحظه

گرانـه یـک فـیلم انجـام چنـد      الزمه دستیابی به معناي داللت 5»بردول«به عقیده . )1997
                                                      
1. Herman ,Jahn and Ryan         2. Taylor and Willis        3. film noir 

4. Chandler                    5. Bordwell 
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یـک  ، تشخیص آن به عنوان یک فیلم داستانیمثالً  ،در مورد آن است» بنديقالب«عمل 
 ر آنیک فیلم تابستانی و نظای، 1فیلمی با بازي استیو مارتین، یک کمدي، فیلم هالیوودي

شناسـایی ژانرهـا   «بردول خود معترف است کـه  ، اما در عمل. )146ص، 1989، بردول(
در حقیقـت  . )318ص، 2008، 2بـردول و تامپسـون  ( »تر از تعریف آنهاسـت بسیار ساده

بنـدي متـون   آور است چون طبقهبندي یک متن ژانري فرایندي بسیار دلهرهخلق یا طبقه
جود در متن نیست بلکه فراینـدي حاصـل شـده از    ژانري مبتنی بر خصوصیات ذاتی مو

هـاي آن  جنبـه  هاي خاصی از متن یک فیلم را بر سـایر مذاکرات فرهنگی است که جنبه
در نتیجه یافتن متونی که به سادگی با یک ژانـر مطابقـت ندارنـد بسـیار     . دهدبرتري می

بنـدي هـر مـتن    هبنابراین در مورد چگونگی طبقـ . آسانتر از پیدا کردن متون منطبق است
، ویلیـام اسـتدلر و مـک  ( غالبا عدم توافـق وجـود دارد  ، به شکلی ناگزیر، ژانري مفروض

 .  )220ص، 2009
هـاي  یختشـنا بندي متون در قالب ژانرها این است کـه افـراد گونـه   یک مشکل طبقه

به بیان دیگر تعریف حد و مـرز ژانـر تـا    . )33ص، 1992، 3برگر( کنندمی متفاوتی ایجاد
 عـالوه، به. کندفرق می، دهنددازه زیادي بنا به دیدگاه کسانی که آن تعریف را ارائه میان

. هـاي گونـاگون  تعریـف کـرد    بـه روش توان میژانر فیلم را ، بنا بر معیارهاي گوناگون
اي) زندگینامـه ، تخیلی-علمی، وسترن( اندتعریف کرده مایهدرونبرخی ژانرها را بر پایه 

چه آن در نتیجه. برانگیز)اشک، کمدي، ترسناك( آفرینندپایه تاثیري که میو برخی را بر 
نامگذاري ژانرها بیشـتر  . دهد جوهره واحد و کامال مشخصی نداردیک ژانر را تشکیل می

، 1386، کینـگ (هـا  آن عیـب و نقـص  دقیـق و بـی   براي راحتی کار است تا تعریف کـامالً 
تـرین قـرارداد بـراي    ک داسـتان بـه نظـر بـدیهی    محتوا یا موضوع یمثالً  .)94-95صص

این کار ترین معیار براي ضعیف ،معتقد است که موضوع 4اما استم، بندي ژانر استطبقه
موضـوع جنـگ   مثالً  .توان چگونگی پرداختن به موضوع را مشخص کرداست زیرا نمی

 تند داسـتانی مسـ ، )5دکتـر اسـترنج الو  ( کمدي شکلتوان از لحاظ ژانر به اي را میهسته
                                                      
1. Steve Martin        2. Thompson       3. Berger 

4. Stam             5. Strangelove (1964) 
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 ) سـاخت 4کافـه اتمـی  ( مسـتند  -) و کمـدي 3روز بعـد ، 2شاهد( ملودرام، )1بازي جنگ(
ها براي تعریـف ژانـر مبنـاي    مایهدرونهم  )1989(به نظر بردول. )27ص، 1390، استم(

 »تواند در هر ژانري پدیدار شودمی ايمایهدرونهر «شوند چون می اي محسوبنابسنده
 .  )147ص، 1989، بردول(

هـا  »فصـل مشـترك  «یا » عناصر مشترك«شناسایی ، یک راه کنارآمدن با این دشواري
نظامی ، قرارداد. شودیاد می» قراردادها«با عنوان ها آن هاست که ازفیلمبندي طبقههنگام 

 براي رمزگذاري ارتباطات و بازنمایی است که همـه در مـورد کـاربرد آن توافـق دارنـد     
اي پذیرفتــه شــده از و شناســایی ژانــر نیــز مبتنــی بــر مجموعــه) 91ص، 1999، 5ترنـر (

قراردادهاي ژانري است که امکان ورود مخاطب بـا توقعـات معـین بـه مـتن را فـراهم       
یکی از معیارهـاي تعریـف هـر    ، به بیان دیگر. )61ص، 1996، تیلور و ویلیس( آوردمی

رویـدادهایی در   کنـد کـه چـه   هر ژانر مشـخص مـی  . ژانر قواعد امکان و احتمال است
، زنندباره زیر آواز نمیها معموال یکشخصیت. چارچوب آن پذیرفتنی و باورپذیر است

اي به جهان محل آمدورفت معموال دخمه هاي عادي وو در مکان مگر در فیلم موزیکال
بنابراین ژانرهاي مختلـف  . تخیلی-هاي ترسناك یا علمیمگر در فیلم، شوددیگر باز نمی
نـوع  ، تعیـین ژانـر  . نمـایی متفـاوتی دارنـد   شناختی و قراردادهـاي راسـت  یسطوح هست

سازد و میزان انحراف از رویـدادهاي ممکـن در جهـان    رویدادهاي مجاز را مشخص می
آزاردهنـده اسـت و   ، گسست از قواعـد ژانـر  . کندرا معین می» نماواقع«واقعی یا ادبیات 

 .  )82ص، 1386، کینگ( زندمی میان فیلمساز و تماشاگر را به هم» قرارداد«
هـاي  شـان یعنـی ترکیبـی از ویژگـی    قراردادهـاي براسـاس  تـوان  پس ژانرهـا را مـی  

تـرین  مرسـوم . بینی که دارند تعریـف کـرد  تکرارشونده مورد انتظار و تا حدي قابل پیش
رونـد شـامل   و نیز تلویزیون) به کار می( بندي متون ژانري فیلمدر طبقه که قراردادهایی

» شـمایل نگـاري  «و » سـبک «، »هـا شخصـیت «، »صـحنه «، »ايرنگ کلیشهپی«ج مورد پن
عناصري از روایت است کـه در تصـویر بـه همـان نظـم و      ، 6رنگمنظور از پی. شودمی

                                                      
1. War Game       2. Testament (1983)       3. The Day After (1983) 
4. The Atomic Café (1982)        5. Turner        6. plot 
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رنگ دقیقا برابر با طـول  شوند و زمان پیظاهر می ،شنودبیند و میترتیبی که مخاطب می
ها افراد حاضـر  شخصیت، دهدکنش روي می مکانی است که در آن، 1صحنه. فیلم است

شود مانند سبک مـاجرایی  در فیلم هستند و سبک به شیوه خاص ارائه یک چیز گفته می
نیز قراردادهاي بصـري ماننـد طراحـی لبـاس یـا       2نگاريمنظور از شمایل. یا سبک جاز

اي هـاي معـین بـه ژانرهـ    صحنه است که کارکرد نمایشی دارند و در تعیین تعلـق فـیلم  
نگاري خـاص خـود را   تخیلی شمایل-ژانر علمیمثالً  .کنندبه مخاطب کمک می، خاص

هـاي  شخصـیت ، هـاي بـا فنـاوري پیشـرفته    سـالح ، هـاي فضـایی  دارد که شامل سـفینه 
غالب متـون  . شود که مربوط به آینده و اغلب در فضاستپردازي میغیرانسانی و صحنه

توان کمدي میمثالً  .کنندتمایز از هم استفاده میهاي مژانري از این پنج قرارداد به شکل
اخبار شـبانگاهی را  ، رنگ][پی» شودپسر با دختر مواجه می«رمانتیک را براساس کلیشه 

خـاطر حضـور پرشـمار     فیلم گنگسـتري را بـه  ، به دلیل اجراي آن در استودیو [صحنه]
حجـم آن [سـبک]    فیلم نوآر را براي نورپردازي کم، هاي گنگستر [شخصیت]شخصیت

، اسـب و ششـلول اسـت   ، هاي قهرمان آن کـه کـاله کـابوي   و وسترن را به دلیل شمایل
 .  )219ص، 2009، ویلیاماستدلر و مک( تشخیص داد [شمایل نگاري]
نگاري سبک و شمایل، هاشخصیت، صحنه، ايرنگ کلیشهدر حالی که پنج عنصر پی

بنـدي متـون   قراردادهاي ژانـر) بـراي طبقـه   ( هاي متنیترین جنبهیقینا در ردیف متداول
تـوان  عناصر دیگري را هم مـی ، )220ص، 2009، ویلیاماستدلر و مک( ژانري قرار دارند
برگـر معتقـد اسـت کـه     مـثالً   .گیـرد صـورت مـی  هـا  آن براسـاس بنـدي  یافت که طبقه

چـه  آن .شـوند شامل مـی  1عنصر از متون ژانري را به شرح جدول  11، قراردادهاي ژانر
 کند در حقیقت شکل گسترش یافته پنج قرارداد پیشین است:که برگر فهرست می

 
 
 
 

                                                      
1. setting        2. iconography 
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 )33ص، 1992، برگر( : عناصر قراردادي ژانرها1جدول 

کارآگاه  علمی تخیلی وسترن ژانر
 جاسوسی احساسبی

 حال حال آینده 1800اواخر  زمان
 جهان شهر فضا حاشیه تمدن مکان

 مامور کارآگاه فضانورد کابوي قهرمان مرد
 جاسوس زن دوشیزه نگران فضانورد زن خانم معلم قهرمان زن

هاي شخصیت
 فرعی

، اهالی شهر
 جاسوسان دیگرجنایتکاران، پلیس متخصصان سرخپوستان

هاي شخصیت
 هاخبرچین قاتالن هابیگانه شکنانقانون شریر

 خبرچینیافتن  یافتن قاتلهامقابله با بیگانه اعاده قانون رنگپی
نجات جهان آزاد کشف قاتل پیروزي بشریت پیشرفت، عدالت مایهدرون

 کت و شلوار بارانی فناوري پیشرفته کاله کابوي لباس
ماشین زهوار  سفینه فضایی اسبنقلووسیله حمل

 هواپیما دررفته

تیر با هفت تپانچه، مشتاسلحه داراي اشعه ششلول سالح
 صداخفه کن

  کارکردهاي ژانر
در حقیقـت  . هاسـت بندي صرف از شماري از فـیلم اما ژانر چیزي بیش از یک طبقه

محصول دست کـم سـه گـروه نیـرو اسـت:       1مطابق شکل ، ژانر فراتر از هر متن ژانري
متن و سـهمی کـه   ، هاي آنهامخاطبان و توقعات و مهارت، هاي تولید آنصنعت و شیوه

 . در کلیت ژانر دارد
 )100ص، 1999، ترنر( گیري ژانرر در شکلـ نیروهاي موث1شکل 

 ژانر                                
 

 صنعت             مخاطب                         متن 
هاي موفـق ژانرهـاي   فشارهاي عظیم بازار براي تکرار نسخه، در مورد صنعت اغلب
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هاي پیشین ها بر فیلمی از دنبالهپسند وجود دارد که در نتیجه منجر به ساخت انبوهعامه
در ارتبـاط بـا   ، گردندریزي میها در درون صنعت غالبا در قالب ژانر طرحفیلم. شودمی

شوند و با نگاهی به حد و مرزهاي قراردادي ژانر هاي همان ژانر بازاریابی میدیگر فیلم
مـثالً   .اطبان اسـت ژانر همچنین عامل موثري در انتخاب فیلم توسط مخ. گردندتولید می

خواهند تماشا کننـد و  چه نوع فیلمی می، هاي درك آن ژانر را دارندآیا مخاطبان مهارت
همخوانی دارد؟ سرانجام خود فیلم از ها آن مثال کمدي) با ذائقه( آیا آن نوع خاص فیلم
گونه بیانگر آن است که چ، هامتنی با دیگر فیلماش در ارتباط میانطریق نظام معنارسانی

این رابطـه را بـا    و همکارانش نیز »بنت«. )101-100ص، 1999، ترنر( باید فهمیده شود
 .  )2شکل( کنندمی ترسیم» مثلث وابستگی«عنوان کارکردهاي ژانر در قالب 

 )41، ص2006(بنت و همکاران، : مثلث وابستگی2شکل 

 مخاطب
 
 
 

 
 متن              کنندهتهیه            

تـوان  می، هاي گوناگونبندي و درك متون ژانري با هدفهنگام طبقهها نآ به عقیده
ژانر . کارکردهاي متفاوت براي کاربران متفاوتش دارد، هاي متفاوتدید که ژانر در زمان

اي بـه  متون و صنایع رسـانه ، ابزار انتقادي مهمی است و در بررسی روابط بین مخاطبان
 .  )41ص، 2006، 1تر و والاسلی، بنت( یک اندازه سودمند است

 کارکردهاي ژانر

مخاطب و متن دانست و هـر یـک   ، صنعتتوان فصل مشترك در حقیقت ژانر را می

                                                      
1. Bennett, Slater and Wall 
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، ویلیـام استدلر و مـک ( را به عنوان سطح خاصی از انتشار یک متن ژانري شناسایی کرد
ژانر نقش مهمی در درك ما از چگونگی تولید متـون  ، در سطح صنعت. )227ص، 2009

اي بـه امیـد کسـب    تـاجران رسـانه  . اي اسـت اي فرایند صنعتی پیچیدهتولید رسانه. رددا
هـاي  البراتوارها و نیـز شـبکه  ، پول زیادي را صرف تاسیس و تجهیز استودیوها، منفعت

بازاریابی محصوالتی است ، کنند و الزمه دستیابی به سوداي میتوزیع محصوالت رسانه
قراردادهاي ژانـر دسـتور عملـی از یـک موفقیـت      . باشدکنندگان که مورد عالقه مصرف

کنندگان امیدوارند تضمین کننـده توفیـق آتـی در بـازار     دهند که تهیهشده ارائه میتجربه
یابند کـه در  کنندگان در تولید محصوالت یک ژانر خاص مهارت میگاه حتی تهیه. باشد

چنـدان هـم سـاده    ، امـا موفقیـت  . شـود تر میبسیار سادهها آن این حالت ارائه کار براي
از . پیش باشـند ها آن گان باید یک گام ازکنندتهیهثبات است و ذائقه مخاطبان بی. نیست

نظـر  آیـد کـه غریـب بـه    همین رو گاه تغییرات ظریفی در قراردادهاي ژانر به وجود می
-38صصـ ، 2006، بنـت و همکـاران  ( بینی هم نیستندآیند و درعین حال قابل پیشنمی
37(  . 

. یت احتمالی آن براي مخاطـب اسـت  جذّابیت ژانر براي صنعت سینما به دلیل جذّاب
. رونـد مخاطبان معموال دوست دارند از پیش بدانند بـه تماشـاي چـه نـوع فیلمـی مـی      

هـاي هماننـد بلکـه    اي از فـیلم دهد نـه فقـط مجموعـه   ژانر را تشکیل میچه آن بنابراین
تشخیص ژانر فـیلم احتمـاال یکـی از عـواملی     . هست انتظارات تثبیت شده مخاطبان نیز

ژانـر  ، از این رو. )81ص، 1386، کینگ( کند به دیدن فیلم برویم یا نهاست که تعیین می
مخاطبان شامل ( ها براي مخاطبان استهاي سازماندهی رسانهترین روشیکی از اساسی

ـ . شـوند) منتقـدان و پژوهشـگران مـی   ، هر سه دسته تماشـاگران  ر همچنـین یکـی از   ژان
هـاي تماشـاگري خـود    هایی است که مخاطبان با به کارگیري آن به کنشترین راهاصلی

سـازد بـه   ژانـر مخاطبـان را قـادر مـی    . )68ص، 2006، بنت و همکاران( بخشندنظم می
حتـی  . کننـد تعیـین نماینـد   نوع روایتی را که تماشـا مـی  ، سرعت و با کمترین دشواري

هـاي ژانـري   تواند به مخاطب نشان دهد کـه فـیلم بـه طبقـه    می هم موسیقی تیتراژ فیلم
هاي توان به شناختبا ادامه فیلم می. اي مانند کمدي یا وسترن تعلق دارد یا خیرگسترده
ي اخالقـی و  هـا ارزشاي از احتماال درباره سبک بصري اثر یـا مجموعـه  مثالً  تريدقیق
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. دست یافـت ، شوداي کارآگاهی نسبت داده میهایدئولوژیکی که به ژانرهایی مانند فیلم
هاي دیگـر تماشـا   هر فیلم را در بافتی از فیلم، ژانر براین موضوع تاکید دارد که مخاطب

شنیده یـا در  ها آن هایی را که دربارههایی را که شخصا دیده و چه فیلمچه فیلم، کندمی
نام دارد از حدود توقعـات   1»یتبینامتن«این وجه از ژانر که . هاي دیگر دیده استرسانه

بگوید که چـه چیـزي را انتظـار بکشـند یـا      ها آن تواند بهمی. کندمخاطبان پاسداري می
، ترنـر ( شـان کنـد  عامدانه با دامن زدن به توقعاتی که قرار نیست برآورده شـوند گمـراه  

 .  )97ص، 1999
ابـزار  ، نشـگاهی اي از منظـري دا ژانر براي پرداختن بـه متـون رسـانه   ، در سطح متن
پسند یا فرودست را شـکل  اي اساسا بخشی از فرهنگ عامهمتون رسانه. سودمندي است

مانند اپرا و رمان) کـه بـه   ( دهند که برخالف متون فرهنگی فاخر یا متعلق به نخبگانمی
. شـوند بـراي مصـرف وسـپس کنارگذاشـتن خلـق مـی      ، خواننـد مـی  مطالعه مکـرر فـرا  

هـاي انتقـادي   ساخت متون فاخر اغلب مورد بحـث و جـدل   هايآشکارسازي پیچیدگی
پسـند بـراي   شمار اندکی از متون متعلق به فرهنـگ عامـه  ، در عوض. عظیمی بوده است

اما مطالعه ژانر با یک کاسه کردن ایـن  . شوندهایی واجد ارزش شناخته میچنین بررسی
در جامعـه را  هـا  آن کردهاي پرمعنا درباره نقـش و کـار  گیريدو دسته متون امکان نتیجه

، توان درباره اوضاع اجتمـاعی می، با نگریستن به متون به مثابه یک گروه. آوردفراهم می
. سیاسی و اقتصادي کـه ایـن متـون در آن تولیـد و مصـرف شـده انـد بسـیار آموخـت         

بنـت و  ( کنـد هاي یـک دوران را بازنمـایی مـی   ها و هراسمحبوبیت یک ژانر دلبستگی
در هـر دو سـوي    1950هاي جنگ سرد که در دهـه  فیلممثالً  .)39ص، 2006، همکاران

هـاي ناشـی از   هایی بودند هـم بـراي تخفیـف تـرس    شدند تالشپرده آهنین ساخته می
هـاي فضـایی) و   کـاوش ، هاي اتمیبمب( هاي تکنولوژیکناامنی در مواجهه با پیشرفت

، 1386، هیــوارد( ونیســمداري وکمهــاي ســرمایههــم بــراي اثبــات مزایــاي ایــدئولوژي
 .  )131ص

ها دلیلی بر این نیست که شرایط اجتماعی یـا  ها یا انواعی از فیلمالبته محبوبیت فیلم
                                                      
1. intertextuality 
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با این همـه  . دهندمی» بازتاب«اند تمام و کمال اي را که در آن تولید شدهفرهنگی جامعه
زمینـه  » صـول مح«، یت همیشـگی بـراي مخاطبـان دارنـد    جـذّاب کـه  ها آن ویژهها بهفیلم

نامعقول است اگر بگوییم ژانرهاي پردوام هـیچ ربطـی بـه    . اندفرهنگی و صنعتی جامعه
تـوان بازتـاب یـا    هاي ژانر را میچارچوب. زمینه اجتماعی یا فرهنگی یا تاریخی ندارند

. گیریم با واسطه سازوکار خاص صنعتی حرفه سینما، هاي اجتماعی دانستتجسم زمینه
اي هاي اسـطوره ها نفش مهمی در بازتولید گفتمانن گفت این چارچوبتوابه عالوه می

، 1386، کینـگ ( یابـد تجلـی مـی  هـا  آن کنند که زنـدگی مـا در  و ایدئولوژیکی بازي می
هـاي عامـه   یک ژانر صرفا گروه متمایزي از داستان، تربنابراین در سطحی ژرف. )83ص

هـاي  مایـه درون، اي قـراردادي هـ رنـگ پـی ، هاي بسـیار آشـنا  پسند متشکل از شخصیت
کارکرد ژانـر نیـز صـرفا سـرگرم کـردن      . هاي ارضاکننده نیستبنديشونده و پایانتکرار

هایی براي تقلید پیش پا نقشها آن .اجتماعی دارند ژانرها معانی ضمنی. مخاطبان نیست
تغییـر  آورند کـه رفتـار سیاسـی و اجتمـاعی مـا را      هایی پدید میبینیگذارند و جهانمی
و باورهـا را   هـا ارزشیابند برخی ژانرها همچنین در گذر زمان با تحولی که می. دهدمی

 .  )73ص، 1992، برگر( کنندتولید و تقویت می
، هــاي بنیــاديرنــگژانرهــاي فــیلم بــا تکــرار و تغییرشــان در شــمار انــدکی از پــی

هـا  را همچـون اسـطوره  ژانرهـاي فـیلم   . انـد محور ما بـوده ايِ رسانههاي اسطورهداستان
هاي مادي در نظر گرفت که در تالش براي پرداختن و گاهی حل و فصـل  توان قصهمی

اند یـا عمیقـا در   آن مشکالتی که تاریخیویژه به، آشکار مشکالت و معضالت ما هستند
ژانرهـاي خاصـی در مقـاطع    . )302ص، 2007، 1گرانـت ( اذهان جمعی ما ریشه دارنـد 

هـاي  یابند به این دلیل کـه دربردارنـده و بیـانگر آن تنـاقض    وبیت میمعینی از زمان محب
نیازمند درك و پرداختن به آنهاست اما بـدین منظـور هـیچ    ، اجتماعی هستند که فرهنگ

بدین ترتیب ژانرهاي محبوب اغلب کارکردي شبیه . پردازي نداردراهی جز قلمرو خیال
هاي اجتماعی در قالـب روایـت تـا    قضیعنی پرداختن به تنا، کارکردهاي اسطوره دارند

 پردازي منتقل و احتماال در آنجا حل شـوند مشکالت کامال واقعی بتوانند به قلمرو خیال
                                                      
1. Grant        2. Rubinfeld 
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اي هسـتند کـه در آن   ژانري همیشه دربـاره زمانـه  هاي فیلم. )21ص، 2001، 2روبینفلد(
ده ایـدئولوژي  کننـ دهنده و تـرویج بازتاب، دربردارنده آیند چون سرگرمی الزاماًپدید می

پرداز [فیلسوف و نظریه 1سرگرمی به مثابه ایدئولوژي است که بارت ياین معنااز . است
هاي فرهنگی در نظـر بـارت در عـین    اسطوره. کنداسطوره را تصور می، ادبی فرانسوي]

هـا را بـه مثابـه امـوري درسـت و      ي مسلط جوامعی را که این اسطورههاارزشحال که 
راننـد و نامشـروع   را به حاشـیه مـی   هاارزشدیگر ، کنندتایید می، رندآوطبیعی پدید می

هـاي  در فـیلم » دیگـران «، با اتخاذ نگاه عام بـارت بـه اسـطوره فرهنگـی    . دهندمی جلوه
نامتعـارف و عجیـب و   ، شوند و در ژانر ماجراییهیوال می، در ژانر وحشتمثالً  ،ژانري
هاي کـافر مـورد لعـن و    ن یا در مقام وحشیپوستادر وسترن نیز سرخ. گردندمی غریب

شـود و  پردازي مـی خیالها آن هاي نجیب دربارهگیرند یا به مثابه وحشینفرین قرار می
پرداختـه  هـا  آن جانبـه در فرهنـگ خودشـان بـه    هـایی همـه  ندرت همچون شخصیتبه
ی شـده بـر   هـایی آیینـ  توان به مثابـه تصـدیق  هاي ژانري را از این منظر میفیلم. شودمی

 .  )302-303صص، 2007، گرانت( ط خوانش کردایدئولوژي مسلّ

 ژانر و ایدئولوژي
، 2نیوکـام ( نیست» طرفانهبی«عملی  در قالب ژانرها ابداًها آن بنديها و طبقهخلق روایت

ژانرها که بر وضعیت و قابلیت ارتباط تسلط دارنـد الزامـا دربردارنـده    . )237ص، 2008
ژانرهـا  . انـد هستند کـه در آن پدیـد آمـده    اياي درباره جامعهشده اطالعات رمزگذاري

هـاي  یعنی دسـتورعمل ، اندهاي معنایینظامها آن باشند چراکههمیشه مملو از ارزش می
پـردازي و  سبک، که چگونه متون به شکل قراردادي ساختهاي درباره اینرمزگذاري شده
. هـا و حقـایق هسـتند   خـانواده ، زنـان ، مـردان هـاي بازنمـایی   نظـام ها آن .پذیرفته شوند

گیـري دربـاره   کـم اثرگـذار برتصـمیم    شده ژانرها باعث یـا دسـت  اطالعات رمزگذاري
نتیجـه بـه    در شـود و طراحی صحنه و اشیاي صحنه مـی ، طراحی لباس مثلموضوعاتی 

، 2006، بنـت و همکـاران  ( کننـد را القا می شکل ناگزیري دستورهاي ایدئولوژیک خود
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 3تـودور . ي معین اسـت هاارزشهاي ایدئولوژیک و پس ژانر دربردارنده گمان. )48ص
، چنـدلر ( »کنـد ژانر یک جهان اخالقی و اجتماعی را تعریف می«کند که خاطر نشان می

قراردادهاي ژانر در گذر زمان و بـه پیـروي از حـال و    «هم معتقد است  1هیوارد. )1997
را مقایسـه کنیـد بـا     2هاي جان ویـن وسترنمثالً  .نندکهواي ایدئولوژیک زمان تغییر می

سـاز یـا   قهرمـانی مسـاله  ، تیـرکش هفـت  دومـی]  کـه [در  3هاي کلینـت ایسـتوود  وسترن
هاي همـین ژانـر   را با فیلم 1950 تخیلی دهه-هاي علمیضدقهرمان شده است و یا فیلم

تغییـرات   مظهـر ، ممکـن اسـت ایـن تغییـرات    . مقایسه کنید 1990و  1980هاي در دهه
اجتمـاعی را بـه شـکلی غیرمسـتقیم     هـاي  اجتماعی واقعی نباشند امـا تغییـر در نگـرش   

تاثیر جنبش زنان سبب شده که روابط نابرابر قدرت بـین زنـان و   مثالً  ،کنندبازنمایی می
بـه عقیـده   . )269ص، 1386، هیـوارد ( »مردان کمتر از گذشـته مطلـوب بـه نظـر برسـد     

اي هاي ایدئولوژیک بسیار مهـم زمانـه  انري دربردارنده دغدغهقراردادهاي ژ«نیز  4فیسک
کنـد کـه   اضـافه مـی   5) و نیل110ص، 1999، فیسک( »اندهستند که در آن محبوب شده

هـاي ایـدئولوژیک   دغدغه«ها هستند که فعاالنه این ژانرها نه فقط دربردارنده این دغدغه
 .  )233ص، 2009، امویلیاستدلر و مک( کنندرا عرضه هم می» بسیار مهم

هـاي جمعـی در یـک دوره    ین رو برخی پژوهشگران معتقدنـد ژانرهـاي رسـانه   ااز 
اعتقـاد دارد کـه    در این بـاره گرانت . اندي حاکم آن دورههاارزشکننده خاص بازنمایی

سرنوشـت  و  لحـو تتوضیح هاي ژانري و هاي درك فیلمترین شیوهیکی از اساسی قطعاً
به عنوان بیـان جمعـی   ها آن در نظرگرفتن، هااین فیلم ید و محبوبیتدگرگون شونده تول
 يهـا فـیلم مثالً  م است کهفرضی مسلّ، در نقد ژانر له عمالًااین مس. زندگی معاصر است

اقتصـادي   رکـود دوران  گریـزِ هـاي واقـع  پردازيلخیا، از یک منظر 1930موزیکال دهه 
از  ناشـی  اختالالت اجتماعی و جنسـی  ابتدا بیانگر 1940دهه در ژانر فیلم نوآر بودند و  آمریکا

هـاي  فـیلم  همچنـین . بـود جنـگ  این پایان هاي سرخوردگیسپس جنگ جهانی دوم و 
 هـاي اضـطراب هاي جنگ سرد و کشمکش دارندهدربر 1950دهه شمار بیتخیلی -علمی
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 .  )117-118 صص، 2003، گرانت( داي بوکه در آن دهه مسئله تازه نداي بودهسته
انـد کـه   کـرده توجه اي پردازان ساختارگرا و فمینیست بیش از سایرین به شیوهنظریه
و  هـا ارزشاندرکار سـاخت  ساختارهاي مشخص ژانري ممکن است دست، آنبراساس 

کارانه از یـک مـتن   بخش و محافظههاي اطمینانهاي خاص و مشوق برداشتایدئولوژي
بیشتر با ، در تحلیلش از ژانر و ایدئولوژي 1رایت-هسمثالً  .)1997، چندلر( معین شوند

هـاي ژانـري   وار معتقد است که فیلمتاثیرپذیري از سنت مارکسیستی نظریه فرهنگ توده
هـاي مختلفـی   این امر به شکل. »با حفظ موقعیت کنونی در خدمت منافع طبقه حاکمند«

ي موجـود در فـیلم و   هـا از طریق طرح و حل همه کشمکش. 1شود: در فیلم آشکار می
هـاي غیرقابـل   هاي تماشـاگران دربـاره پدیـده   بدین ترتیب تسکین بخشیدن به اضطراب

هـایی بـراي مشـکالت کـه قطعـا ایـن راه       با اولویت بخشیدن به ارائه راه حل. 2، انتظار
ها هاي ژانري کشمکشفیلم. 3، گیردها در تقابل با نهادهاي فرهنگی حاکم قرار نمیحل

نظـم و قـانون و قـدرت    ، ر با تعهدات مسلط فرهنگی به ایدئولوژي فردگرایـی را سازگا
هـاي  هاي پلیسی و فـیلم اکشنویژه بههاي ژانري فیلم. 4، کنندحل و فصل می، مردانگی

طبقـه و پایگـاه اجتمـاعی را سـاده     ، قـوم ، نـژاد ، گنگستري تمایزهاي مربوط به جنسیت
فرد شرور  مثال از بین رفتن( اي مشکالت اجتماعیبرها آن حلراه. 5باالخره  و، کنندمی

هـاي آگاهانـه و ناآگاهانـه    بـراي هـراس   2کننـده گشـایی تزکیـه  یک گـره ، گذران)خوش
 .  )104ص، 2000، 3شر( تماشاگران است

ژانرهـا بـه    ) و یقینا220ًص، 1388، احمدي( سینما هرگز از بند ژانر رها نبوده است
نیستند بلکه در حقیقت ژانرهاي مختلف در پی آن هسـتند   خنثی لحاظ ایدئولوژیک ابداً

اي دربرابـر  آینه آثار ژانري صرفاً. )1997، چندلر( هاي متفاوت پدید آورندبینیکه جهان
مثابـه آزمایشـگاه تجربـی     بـیش از آن بـه  هـا  آن دهنـد بلکـه  واقعیت اجتماعی قرار نمی

ــی  ــاعی و فرهنگــی عمــل م ــرات اجتم ــدتغیی ــت و هم( کنن ــارانبن . )65ص، 2006، ک
تمـایالت  ، سـن ، نـژاد ، روابط جنسیتی، خشونت، قدرت، موضوعات بنیادي نظیر اقتدار

هـا و  کـنش ، رفتارهـا ، هـا خانواده و غیـره در ژانرهـا حاضـر هسـتند و نگـرش     ، جنسی
، نیوکـام ( هاي بسیار گونـاگونِ درون ژانـر مطالعـه کـرد    توان در روایتها را میبانتخا
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 .  )249ص، 2008

 رویکردهاي اصلی در مطالعات ژانر
ی اهمیتژانرها رمزهـاي بـا  . اي استکاري ضروري در زمینه مطالعات رسانه ،بررسی ژانر

هاي این رمزها بـه  کنند و درك مولفهارتباط برقرار میها آن ها از طریقهستند که رسانه
 کننـد عمـل مـی  آورد که رمزهـا ازطریـق آن   اي را فراهم مینوبه خود زمینه درك رسانه

ژانـر همیشـه ایـده قدرتمنـدي در زمینـه سـاخت و       . )56ص، 2006، بنت و همکاران(
بیشـتر  . )9ص، 1998، 1نـیکالس و پـرایس  ( هاي بلند سینمایی بـوده اسـت  تحلیل فیلم

به این دلیل که ایـن  ، مطالعات دانشگاهی ژانر نیز در ارتباط با سینما صورت گرفته است
ایـن  . هاي کالن استگذاريها و سرمایهتضی در مورد هزینهحوزه نیازمند تصمیمات مق

کنـد و از ایـن   سازد که به کندي تغییر مـی کار میاي به شدت محافظهرسانه، امر از فیلم
 .  )42ص، 2006، بنت و همکاران( یابدخوانی سودمندي میبابت با ایده ژانر هم

جود ندارد و این امر تا حـدّ  به عقیده برگر روش واحدي براي تحلیل و نقد ژانرها و
هـاي  برخـی از متـون وامـدار جنبـه    . بسیاري مبتنی بر خود متن و عالیـق منتقـد اسـت   

نیازمند شـمار متفـاوتی از رویکردهـا    ، حال آن که متون دیگر، متفاوتی از تحلیل هستند
موضوعات اجتمـاعی و سیاسـی را بازتـاب    ، اي که متونتوان بر شیوهمیمثالً  .باشندمی
دار ماهیـت دنبالـه  ، هاي بینامتنی آنجنبه، دهند متمرکز شد یا به عناصر قراردادي متنمی

، 1992، برگـر ( شناختی و سبکی آن پرداختهاي زیباییآن یا رمز تکراري بودن)( بودن
هـاي ژانـري اشـکال بیـانی     نیوکام با تاکید بـر ایـن کـه فـیلم    ، در مقابل. )53-54صص

به این دلیل است که ژانرهـا  ، شان در نزد تماشاگران بسیارتقدرتمندي هستند و محبوبی
، پردازنـد کـه بـه لحـاظ تـاریخی     مـی  مشکالت و رویـدادهایی ، موضوعات، به عناوین

دو رویکرد را در زمینه مطالعات ژانر از هـم تفکیـک   ، دارند اهمیتاجتماعی و فرهنگی 
کـار و حـافظ وضـع    افظـه نفسـه مح پسـند را فـی  ژانرهاي عامه، رویکرد نخست. کندمی

رسـیدن بـه    شـان در مسـیر  دانـد کـه الگوهـاي سـاخت روایـی     ایدئولوژیک موجود می
هـاي مشـخص نـژادي بـه تـداوم      کلیشـه ، در وسـترن مـثالً   .هاي قراردادي هستندنپایا
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شـوند  می هاي اقتدارگراي حاکم تقویتدر آثار پلیسی دیدگاه، کنندنژادپرستی کمک می
ایـن رویکـرد اغلـب    . گردنـد هاي جنسیتی سنتی تحکیم مـی دي نقشهاي کمو در فیلم
. شـود تاییـد مـی  ، رنگ ساختاریافته به لحـاظ روایـی  هاي زیرین داستان و پیتوسط الیه

. عامل مستندساز اساسی در این تحلیل تاکید بر عناصر تکرار شونده در درون ژانر است
 کنـد و مـی توجه هاي یک ژانر ن نمونههاي بیاما رویکرد دوم به عقیده نیوکام به تفاوت

ژانـر در ایـن رویکـرد    . داندمی اهمیتدر یک الگوي کالن با، هاپاي شباهترا همها آن
هـاي  هـا اسـت و پایـان   هـاي ایـن دیـدگاه   ارائه دهنده جایگاهی براي جستجوي بـدیل 

ه بـه  توانند کشمکش بر سر موضوعات اجتماعی را کقراردادي تمهیداتی هستند که نمی
 .  )249ص، 2008، نیوکام( از بین ببرند، دهندخود روایت شکل می

از آنِ اسـتدلر و   بنـدي ازرویکردهـاي موجـود در زمینـه تحلیـل ژانـر      ترین تقسیماما جامع
، فرهنگـی -اجتمـاعی ، آن دو در ایـن زمینـه از شـش رویکـرد سـاختارگرایی     . ویلیام استمک

کننـد  برند و تاکیـد مـی  ي خانوادگی و گفتمانی نام میهاشباهت، شناختیزیبایی، اقتصاد سیاسی
کوشند از نقاط قوت یکدیگر بهـره بگیرنـد و نقـاط ضـعف هـم را      که چون این رویکردها می

 هاي این رویکردها از این قرار است:ویژگی. هاي بسیاري دارندتداخل، برجسته نمایند
تلخـیص ژانـر بـه یـک      ،هدف رویکرد ساختاري به ژانر :1رویکرد ساختارگرایی. 1

، شـرور ، قهرمـان ( هاانواع شخصیت، روایت ژانري و ساختاري از روابط است که در آن
بـا  ، و محدود) هستند( بینیهایی که به لحاظ ساختاري قابل پیش) به روش. . . قربانی و

تـوان حـول تقابـل    می هاي وسترن راکنش متقابلِ قهرمانان فیلممثالً  .کنندهم تعامل می
خـود  ، این امر ممکن است ساده به نظر برسد اما این تقابـل . مدن/ برهوت سازمان دادت

، فسـاد/پاکی ، فرهنگ/طبیعـت ، هاي دیگر است: جامعـه/فرد به شکل ضمنی بیانگر تقابل
و بسـیار  ( اي گسـترده بنابراین یک تقابل دوجزئی به سرعت رشته. انسانیت/وحشیگري

» انسـانیت/ وحشـیگري  «سازد که به تقابـل نژادپرسـتانه   ها را پدیدار میپیچیده) از تقابل
در تحلیل ژانـر وسـترن    3»رایت«) از 1975( 2»هاوجامعهششلول«پژوهش . شودمنجر می

هـر دو  ، ) از روبینفلد در تحلیل ژانر کمدي رمانتیک2001( 4»متعهد به تعهد«و پژوهش 
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 .  )231ص، 2009، یلیامواستدلر و مک( اندبا رویکرد ساختارگرایانه انجام گرفته
هیوارد معتقد اسـت رویکـرد سـاختارگرا سـبب شـد ژانـر در مجموعـه بسـیار         

دیگـر نقطـه قـوت ایـن     . )128ص، 1386، هیـوارد ( تري از ساختارها جاي گیـرد بزرگ
پذیر است که اساسا براي بررسی شمار زیـادي از  یترویکرد نیز پدیدآوردن تحلیلی کم

از . رو شده اسـت این رویکرد با انتقادهاي جدي هم روبه، بلاما در مقا. متون مفید است
نـدرت بـه   بـه ، آشکارسازي ساختار روایی پنهان متمرکز اسـت  آنجا که ساختارگرایی بر

هاي بافتی یا بصرِي متن ژانـري کـه محدودکننـده انـواع نتـایج محتمـل از چنـین        جنبه
ي دوجزئی هـم بـا ایـن انتقـاد     هاتمرکز ساختارگرایی بر تقابل. پردازدمی، تحلیلی است

هـا نادیـده گرفتـه    کـارگیري تقابـل  هاي ظریف در زمینه بـه مواجه شده است که تفاوت
 هـا همچنـین غالبـاً   تقابل. یابدها تقلیل میهاي پیچیده تا سطح تقابلشوند و بازنماییمی

و گرایانـه  جنسـیت ، هـاي نژادپرسـتانه  و به عقیده برخی همیشه) فقـط بـه ایـدئولوژي   (
 .  پردازندخواهانه میناهمجنس

: این رویکرد دربردارنده دو گـرایش رقیـب آیینـی و    1فرهنگی-رویکرد اجتماعی. 2
پسـند درك  ژانر را به مثابه یک آیـین اجتمـاعی عامـه   ، رویکرد آیینی. ایدئولوژیک است

دهـد  عاملیت) مخاطب در قیاس با کارگزاري صنعت اولویت مـی ( به کارگزاري. کندمی
هاي متداول اجتمـاعی  تون ژانري را همچون بیان مشترك فرهنگی از تنگناها و آرمانو م

کـه ماهیـت تکـراري عناصـر     ، تفـاوت و نـوآوري  ، از این منظر نه تنوع. گیرددرنظر می
 در ایـن رویکـرد  . سـازد کلیدي اسـت کـه یـک ژانـر را آکنـده از معنـی اجتمـاعی مـی        

هـاي بخصـوص را   موضـوعات و آرمـان  ، هایا محبوبیت هویت اهمیتقراردادهاي ژانر 
و بـا بیـانی تحقیرآمیـز)    ( رویکرد آیینی در ساده ترین شکل خـود گـاهی  . کنندثابت می

دهـد کـه گـویی بازتـابی از     شود چون ژانر را در موضعی قرار میخوانده می 2»بازتابی«
یک » شپایان خو«چنین برداشتی براساس . جریان غالب اندیشه و/یا میل مخاطبان است
هـاي خـوش   پایـان ، البته در واقعیـت . شودمتن ژانري داراي معناي اجتماعی دانسته می

منتقـدان رویکـرد   . داننـد ها مقدم مـی متون ژانري همیشه یک دیدگاه را بر دیگر دیدگاه
                                                      
1. the socio-cultural approach       2. reflectionist 
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آیینی که پرشمار هم هستند معتقدند که موفقیـت در گیشـه و محبوبیـت متـون ژانـري      
اکثریت مخاطبـان بـا شـیوه بازنمـایی فرهنـگ در آن مـتن        ضرورتا بدین معنا نیست که

چه برسد به آن که اجماعی درباره چگونگی حـل و فصـل کشـمکش یـا     ، موافق هستند
هاي فردي بـه متـون ژانـري    تعمیم پاسخ. هاي متفاوت وجود داشته باشدنمایش هویت

باشـد و نیـز   کننـده  اي گمـراه مالحظـه تواند به طـور قابـل  موفقیت در گیشه میبراساس 
هـاي  توانـد جنبـه  مـی ، اولویت دادن به کنترل مخاطب بر محتوا و دریافت متون ژانـري 

 . آورند را دست کم بگیرداي و متون ژانري که پدید میبرانگیز صنایع رسانهبحث
رویکرد ایدئولوژیک بر کارگزاري صنعت و کنتـرل آن بـر عاملیـت مخاطـب تاکیـد      

، اي بـا فریـب مخاطـب مواضـع ایـدئولوژیک     نایع رسـانه صـ ، در نظر این رویکرد. دارد
هـاي  این رویکـرد کـه در نظریـه   . کنندط را تایید و تقویت میاجتماعی و اقتصادي مسلّ

گشـایی  بـه مثابـه گـره   » پایان خوش«وار ریشه دارد معتقد است که بدبینانه فرهنگ توده
کالتی اسـت کـه خـود    عمال انحرافی ایدئولوژیکی از همان مشـ ، روایی یک متن ژانري
، هاي ناشی از ژانـر ترتیب متون ژانري از طریق مسرّت بدین. دهدمتن ژانري نمایش می
 دارنـد و  را از هرگونه عمل یا طغیان باز مـی ها آن دهند و در نتیجهمخاطب را فریب می

 تـرین یکی از اصلی. کننددهند طبیعی میي هژمونیکی را که نمایش میهاارزش زمانهم
ایـن  . سازي بسیار زیاد فرایند دریافت اسـت نقدهاي وارده به رویکرد ایدئولوژیک ساده

اي را بـراي  رویکرد عاملیتی آگاهانه براي صنعت قائل است اما چنـین عاملیـت آگاهانـه   
گذاري یا مالی که ممکـن اسـت   هاي سیاستمخاطبان در نظر نمی گیرد و به محدودیت

، ویلیاماستدلر و مک( کندی میتوجهحاکم باشد بی، صنعتها و سازوکارهاي بر انتخاب
دهـد کـه آگـاهی از کـارکرد     هیوارد به همین دلیل تـذکر مـی  . )231-233صص، 2009

گرایی مسـتتر  ایدئولوژیک ژانر مهم است اما به همان اندازه نیز آگاهی ازخطرهاي تقلیل
 .  )127ص ،1386، هیوارد( دارد اهمیتژانردررویکرد ایدئولوژیک به

: این رویکرد که یکـی از مشـهورترین حامیـان آن ریـک     1رویکرد اقتصاد سیاسی. 3
) 1969ــ  1903( 3پردازان فرهنگ توده مانند تئودور آدورنـو ریشه در آراي نظریه، است 2آلتمن

                                                      
1. the political economy approach      2. Rick Altman       3. Theodor W. Adorno 
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دانسـت کـه   وار را محصول صنعت فرهنگـی مـی  پسند یا تودهآدورنو فرهنگ عامه. دارد
وار و توزیـع  صرف یک شکل و مبتنی بر فرایندهاي بازتولید تـوده تولید و م، ویژگی آن

هاي ژانري هـالیوود  که او فیلم( شکلاو بر این عقیده بود که کاالهاي یک. وار استتوده
انگار و شبیه هم نیسـتند بلکـه بـه    دانست) فقط سادهمی را هم مثال خوبی در این زمینه

داري هسـتند  هاي سرمایهربردارنده ایدئولوژيچون که د، هم دارند لحاظ اجتماعی زیان
در زمینـه  . شـود مـی  هیچ برخورد انتقادي توسط مخاطب تنبل و منفعـل مصـرف  که بی
پـردازد کـه چگونـه    رویکـرد اقتصـاد سیاسـی بـه ایـن موضـوع مـی       ، هاي بصريرسانه

هم بـر انـواع متـونی کـه پدیـد      ، توزیع و نمایش، سازوکارهاي صنعتی و الزامات تولید
یکـی از  . گذارنـد یابند تاثیر میآیند و هم بر انواع مخاطبانی که به آن متون دست میمی

نقاط قوت رویکرد اقتصاد سیاسی این است که در حالی که پژوهشگران فیلم با تمرکـز  
و در نتیجه به شکل ضمنی ایجاد تفکیکـی میـان ژانرهـا و نهادهـاي     ( انحصاري بر متن

این رویکرد مـا را وادار بـه   ، کنندقالل متون ژانري مبالغه میاقتصادي آنها) در مورد است
اما رویکرد اقتصاد سیاسی نیز بـا انتقـاد مواجـه    . کندبررسی معانی ضمنی این نهادها می

سازي ارتباط بین متن و صنعت و هم به دلیل درنظرنگرفتن هم به دلیل ساده، شده است
 .  کنندمیمتون ژانري را مصرف ، هایی که مخاطبانشیوه
شباهت و تفاوت ، : این رویکرد بر الگوهاي تکرار و تنوع1شناختیرویکرد زیبایی. 4

وار هـاي نمونـه  ها و شخصـیت صحنه، توان خطوط داستانیدر هر ژانري می. تاکید دارد
هـاي  ویژگـی . یابنـد تغییرات بسیار اندکی می، آشنایی را یافت که از فیلمی به فیلم دیگر

هـا  شـود کـه فـیلم   هاي یـک ژانـر منجـر بـه ایـن فـرض مـی       بین فیلم تکرار و شباهت
فرهنگی -بنابراین برخالف رویکرد اجتماعی. اي و قالبی هستندکلیشه، بندي شدهفرمول

رویکـرد زیبـایی شـناختی بـه تغییـرات      ، هاي بین متون ژانري تاکیـد دارد که بر شباهت
هاي یک ژانـر  فیلم، ري و ارزش هنريپردازد که به مثابه نوآوهایی میخالقانه و تفاوت

این گرایش مبتنی بر رویکردهـاي نخسـتین در مطالعـات فـیلم     . کندرا از هم متمایز می
پـردازان  واکنشـی برضـد نظریـه    زمـان هم کرد و است که فیلم را اثري هنري قلمداد می

                                                      
1. the aesthetic approach 
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 .  دانندمی فرهنگ توده است که مفهوم ژانر را فاقد هنر
به سـبک بصـري   ، بر هنر ناسیشزیبایی ی به ژانر به دلیل تاکیدشناخترویکرد زیبایی

اسـتفاده از صـدا و   ، به کاربردهاي فنی دوربین و تـدوین توجه زیادي پردازد و فیلم می
هاي کمدي رمانتیـک بـراي ضـبط بـاالترین     فیلممثالً  .داردمشابه در یک ژانر  1میزانسن

 تـدوین ، کننـد ک هنرپیشگان استفاده میبه شدت از نماي نزدی، میزان از بیان احساسات
-خطوط داستانی دارنـد کـه فـوق   ، کندنمیتوجه اي که جلب خطی است به گونهها آن

هـا تاکیـد   محور است و یک حاشیه صوتی که بر لحظات عاطفی شخصـیت العاده گفتگو
ي هـا میزانسن این آثار هـم داراي نـورپردازي بـا مایـه    . کندداستان را همراهی می، دارد

هاي داخلی است که در یک خانـه  بازیگري طبیعی و غیرنمایشی و اغلب صحنه، روشن
وسترن گفتگوهاي پراکنده و نماهاي بسیار دور با زاویه دیـد وسـیع   ، در مقابل. گذردمی

هـا و سرخپوسـتان   هایی مانند چهارنعل تاختن کابوياندازهاي بکر و کنشدارد تا چشم
 .  )233-236صص، 2009، ویلیاماستدلر و مک( دهد به سمت غروب آفتاب را نمایش

، هـا بـه جـاي پـرداختن بـه تفـاوت      : این رویکرد2هاي خانوادگیرویکرد شباهت. 5
بین متـون دارد کـه مفهـومی    » هاي خانوادگیشباهت«گرایش به تعریف ژانرها در قالب 

هـاي  ی)فیلسوف اتریشی درباره ویژگـ 1951-1889( 3ویتگنشتایناخذ شده از لودویگ 
. )1997، چنـدلر ( بازي) اسـت هاي ورزشی گرفته تا ورقاز بازي( هامشترك انواع بازي

ها باشد نیافـت و در عـوض   ویتگنشتاین در حقیقت قراردادهایی که حاکم بر همه بازي
اسـتفاده  ، این مشاهدهبراساس او . ها تشخیص داداي از روابط بینامتنی را بین بازيشبکه

هـایی کـه   را به عنوان قیاسی انتقادي براي بحث درباره انـواع شـباهت   از مفهوم خانواده
این مفهـوم را بـراي تحلیـل     4کاولتیپژوهشگرانی همچون جان . پیشنهاد کرد، یافته بود

این رویکرد به جـاي پـرداختن   ، و مبتنی بر آن اندژانرهاي فیلم و تلویزیون به کار گرفته
فراتر از ، هاي بینامتنیِ بدون انسجامبر شباهت با تمرکز، به تعاریف متنی سفت و سخت

                                                      
1 .mise en scene گیرد مانند بازي گـرفتن از بـازیگران، انتخـاب جـاي     قسمتی از کار فیلمسازي که روي صحنه انجام می

 دوربین و حرکت آن، نورپردازي و غیره.
2 . The family resemblances approach        3. Ludwig Wittgenstein 

4. John Cawelti 
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تعلق یـک مـتن بـه یـک     ، با استفاده از این رویکرد. کندشناختی عمل میرویکرد زیبایی
ژانر به این دلیل نیست که ژانرها طبقاتی هماهنگ هستند کـه بـا یـک ویژگـی مشـترك      

ها گروهی انوادهبلکه این تعلق از آن جهت است که ژانرها همچون خ، شوندتعریف می
، هاي مشترك دارند و نیز برخـی از متـون ژانـري همچـون اعضـاي خـانواده      از ویژگی
 .  هایی دارند که دیگران ندارندویژگی

یکی از نقاط قوت این رویکرد پذیرش این موضوع است که متون ژانري به نـدرت  
اي از الل گسـتره با همه قواعد یک ژانر انطباق دارند و درنتیجه بررسی تحول ژانر از خـ 

، هاي خـانوادگی یکی از نقدهاي وارده به رویکرد شباهتبراساس اما . متون میسر است
با در ویژه به، توان بین هر دو متن یافتهاي بینامتنی بدون انسجامی را میچنین شباهت

 شـوند هاي معاصر تجزیه میاي در رسانهنظر گرفتن این نکته که ژانرها به شکل فزاینده
، هــاي خــانوادگیرویکــرد شــباهت. )236-237صصــ، 2009، ویلیــامســتدلر و مــکا(

دهد اما از ایـن رویکـرد بـه    موجود بین تعدادي از متون یک ژانر را نشان میهاي تشابه
انتقـاد  ، غـرض باشـد  تواند بـی دلیل آن که انتخاب هیچ متنی براي رسیدن به هدف نمی

شوند که هر متنی شبیه مـتن دیگـر   سبب می شده است و نیز این که چنین رویکردهایی
هاي خانوادگی ارزشمند است چـون  رویکرد شباهت، با همه اینها. )1997، چندلر( باشد

ایـن  ، محـوري داشـتند  محوري یا صنعتبرخالف رویکردهاي پیشین که گرایش به متن
 .  )237ص، 2009، ویلیاماستدلر و مک( محور استنهایت دریافت  رویکرد در

ترین رویکردها در زمینه مطالعه ژانـر کـه بـه نظـر     : یکی از تازه1رویکرد گفتمانی. 6
رویکرد گفتمانی اسـت کـه توسـط جیسـون     ، رسد محبوبیت رو به افزایشی نیز داردمی
 40در شـماره  ، »رویکرد فرهنگی به نظریـه ژانـر تلویزیـونی   «در مقاله  2001سال  2میتل

رویکرد که در مطالعات تلویزیون شکل گرفت و به  این. ارائه شد 3نشریه سینما جورنال
 4از سـنت گفتمـانی میشـل فوکـو    ، همان اندازه در زمینه مطالعات فیلم هم کـاربرد دارد 

بـه عقیـده میتـل از آنجـا کـه ژانرهـا       . کند) فیلسوف فرانسوي پیروي می1926-1984(

                                                      
1. the discursive approach      2. Jason Mittell        3. Cinema Journal 
4. Michel Foucault  
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شـناختی)  یا زیبـایی مانند ساختارگرایی ( محوررویکردهاي متن، نفسه بینامتنی هستندفی
در عـوض  . هایی نابسنده براي مطالعه ژانر به عنوان یک کل خواهند بـود به ناچار روش

ایـن آرایـش   . درك و مطالعـه شـوند   1»هـاي کـنش گفتمـانی   مکـان «ژانرها باید به مثابه 
مـثال ایـن برنامـه یـک مجموعـه      ( دهد: تعریـف می گفتمانی در سه شکل متفاوت روي

هـاي کمـدي   مجموعـه ( تفسـیر ، ه صوتی آن صداي خنده دارد)کمدي است چون حاشی
هــاي کمــدي مجموعــه( کننــده وضــع موجــود هســتند) و تکامــلبازتاباننــده و تقویــت

هـا  ایـن گفتمـان  . گرا هسـتند) احساسات هايکننده بهتري از مجموعههاي سرگرمهبرنام
ز خالل فرایندهاي تکرار ژانر را اها آن بازتاباننده هیچ طبقه ژانري موجودي نیستند بلکه

 . آورندگفتمانی به وجود می
بسیار تاکیـد  ، هاي فرامتنیمیتل بر مولفهمثالً  .رویکرد میتل اما خالی از اشکال نیست

بدین ترتیب رویکـرد  . اعتناستهاي متنی بیاي به مولفهکند و به شکل قابل مالحظهمی
-ه کامال بیرون از متون ژانري پدیـد مـی  اي کگفتمانی با در نظرگرفتن ژانر به مثابه طبقه

-اي در سطح مـتن تعریـف مـی   طور قابل مالحظه از توضیح این حقیت که ژانر به، آید
باید در نظر داشت که هر فردي آشـکارا حسـی روشـن و شـهودي از     . ماندبازمی، شود

اي هـ گفته، این حس مبتنی بر تجربه پیشین او از آن ژانر. چیستی یک ژانر مفروض دارد
چگونگی تحول آن ژانـر در ارتبـاط بـا ذائقـه وي و بسـیاري از      ، دیگران درباره آن ژانر

سـازگاري  ، همه اینها با عقیده میتل که ژانر یک طبقه فرهنگی اسـت . عناصر دیگر است
در سـطح مـتن   ، این هم حقیقت دارد که ژانر بر مبناي مـتن بـه مـتن    زمانهم اما . دارد

دهد کمی می اهمیتهاي بصري ژانر تمانی همچنین به جنبهرویکرد گف. شودتعریف می
ویـژه  بـه ( سادگی موجود نیسـتند ها بهضمنا همه گفتمان. و از این رو بسیار ناقص است

-هاي تاریخی) و حتی زمانی هم که اینچنین است تمایل به آشکارسازي گرایشگفتمان
موضوعات فرهنگی . )237-239صص، 2009، ویلیاماستدلر ومک( تر دارندهاي گسترده

اند که بسیاري از کشـورها  بردول و تامپسون خاطر نشان کرده. را هم باید درنظر گرفت
هاي نمونهمثالً  محلی محبوبیت دارد و ژانرهاي خاص خود را دارند که در نزد مخاطبان

                                                      
1. sites of discursive practice 
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در مـثالً   یـا . )318ص، 2008، بـردول ( یافـت توان در سینماي هند یا مکزیک می آن را
فیلمسـازي  ویـژه  به، شود تحلیل گفتمان ژانرن که گفتمان عمومی به شدت کنترل میچی

العـاده  دهد فـوق اي از فیلمسازي این کشور را تشکیل میزیرزمینی چین که بخش عمده
توان گفت که ژانـر بـرخالف نظـر ایـن     می به سادگی، به بیان دیگر. نابسنده خواهد بود

با ایـن حـال   . شود و وجود نداردا فرامتنی تعریف نمیفقط در سطح بینامتنی ی، رویکرد
رویکرد گفتمانی سودمندخواهد بود در صورتی کـه بـراي کسـب نتـایج بهتـر بـا یـک        

 .  )239ص، 2009، ویلیاماستدلر و مک( محور همراه شودرویکرد متن
هاي ژانـر  رویکردهاي مذکور روش ثمربخشی براي آغاز اندیشیدن درباره پیچیدگی

ویژه به، البته در نهایت انتخاب هر رویکرد. دهندبصري در اختیار قرار میهاي نهرسادر 
مبتنی بر هدف پژوهش خواهد بود و مطالعه ژانر مجبور به پیروي از یـک قالـب معـین    

شاید سودمندترین روش براي آغاز یک تفکـر  . )9ص، 1998، نیکالس و پرایس( نیست
ویـژه  بـه ، کنـیم درباره متون ژانري باشد که تماشا می آغاز اندیشیدن، انتقادي درباره ژانر

 کنـیم شان چـه فکـر مـی   دربارهها آن کنیم و هنگام تماشايرا تماشا میها آن آن که چرا
 .  )239ص، 2009، ویلیاماستدلر و مک(

 هاي مطالعات ژانرمحدودیت
. شـود نخست این کـه مسـاله گسـتره مطـرح مـی     . تحلیل ژانر به چند مساله دچار است

در عوض سایر ، تر از آن هستند که مفید باشندبرخی عناوین ژانري مانند کمدي گسترده
هاي ژانر فاجعه کـه  فیلم«یا » اي درباره زیگموند فرویدهاي زندگی نامهفیلم«مثالً  ژانرها

دوم این که خطر هنجارگرایی مطـرح اسـت یعنـی    . بسیار محدودند» پردازندبه زلزله می
د دارد که به جاي آن که ژانر صرفا به منزله تخته پرش بـراي خالقیـت و   این خطر وجو

اي از پیش تصور شده درباره این که ژانـر سـینمایی   به ایده، نوآوري در نظر گرفته شود
 . تبدیل گردد، چه باید بکند

ها صرفا به یک ژانر گویی فیلم. پارچه تصور شده است یک، گاه ژانرسوم این که گه
امـا  . اختالط ژانرهاي ناهمگون را ممنـوع کـرده باشـد   ، انگار که قانون ژانر. رندتعلق دا

 حتـی اگـر  ، هایی از ژانرهاي گوناگون را دارنـد هاي کالسیک هالیوود هم رگهی فیلمحتّ
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هـاي بمبئـی بـه شـکلی     به همـین صـورت موزیکـال   . علت این امر دالیل تجاري باشد
هـاي موزیکـال درهـم    ترانه و رقـص فـیلم  احساسات قوي ملودراماتیک را با ، مشخص

 آور دیگـري کـه بتوانـد تماشـاگر را سـرگرم کنـد بـه آن       آمیزند و هر عنصر هیجـان می
از نوعی مرکزیـت  ، نقد ژانر همچنین از هالیوود محوري هم لطمه دیده است. افزایندمی

الیوود محدود هاي موزیکال هبه فیلممثالً  خود را فقطتوجه دارد گران را وامیکه تحلیل
اي هـاي کابـاره  فـیلم ، بالیوود)( هاي بمبئیموزیکال، ي برزیل»چانچادا« کهحالیدر، کنند

، استم( شوندهاي مصري نادیده گرفته میهاي تانگوي آرژانتین و موزیکالفیلم، مکزیک
 .  )156-157صص، 1390

 گیريجمع بندي و نتیجه
هـاي دو  دربردارنده بهتـرین ، ر متونو مفسگر نقد ژانر به عنوان کوششی از سوي تحلیل

هنگـام پـرداختن بـه عناصـر     ( گراسـت از یک سـو سـاختارگرا و صـورت   ، حوزه است
هنگـام  ( ساختاري متون و وجوه قراردادي آنها) و از سوي دیگر نقـدي فرهنگـی اسـت   

یافـت  هـا  آن پرداختن به ارتباط موجود بین متون و فرهنگ و جوامعی که این متـون در 
بـدیهی اسـت کـه بپـذیریم     . اي هسـتند هاي بسیار پیچیـده متون هنري پدیده. شوند)می

آگاه نیستند و ما نیز که این متون کامالً  دهندکه انجام میچه آن خالقان این متون از همه
کـل   بـر خـود و  ها آن شنویم از چگونگی تاثیرگذاريکنیم و میتماشا می، خوانیمرا می

آوري که دارنـد  هاي شگفترداختن به این متون با همه پیچیدگیپ. جامعه آگاهی نداریم
 .  و مهم است جذّاباي دشوار اما وظیفه
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