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توجهبهژانر،یکیازمهم ترینمباحثدرمطالعاتسینمایی،مّدت
زیادیبهحاشیهراندهشدهبودتااینکهدردهۀ۱۹۹0،عالقهمجّدد
بهاینمبحثمنجربهانتشارکتاب هاییتأثیرگذاروحائزاهمیتدر
نوشته از شب)۱۹۹8(، »بیش  زمینهشد.کتاب هاییهمچون این
جیمزنِرمور؛فیلم/ژانر)۱۹۹۹(،نوشتهریکآلتمن؛قهرمانان عامه، 
هالیوود  و  ژانر  و مانبای جاناتان نوشته ،)۱۹۹۹( عامه دشمنان 
)۲000(،نوشتهاستیونیل.متأسفانهعلی رغمجریانجّدیتوجهبه
مباحثژانر،کتاب هاینامبردهبهفارسیترجمهنشدندتااینکهبعد
ازگذشتبیشازیکدهه،سرانجامترجمۀنظریه هایریکآلتمن
دربارۀژانردرفیلم/ژانربههّمتحمیدطاهریروانهبازارشد.وبه
پیشنهادوتشویقایشان،اینجانبنیزکوشیدمتابرگرداندرخوریرا
ازحاصلپژوهش هایدقیقوموشکافانهاستیونیلدرژانر و هالیوود 

بهزبانفارسیارائهکنم.
پروفسور انگلستان اکستِر۱ دانشگاه در درحال حاضر نیل استیو
در مشارکت و همکاری تاکنونعالوه بر وی است. فیلم مطالعات
1. The University of Exeter
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نگارشوویراستاریآثارفراوانی درحوزهفیلموسینما۱،کتاب های
ژانر۲)۱۹80(؛سینما و تکنولوژی: تصویر، صدا، رنگ۳)۱۹8۵(،
وژانر و هالیوود4)۲000(رانیزمنتشرکردهوباپیشینۀمطالعات
جّدیوگستردهدرحوزۀژانر،کوشیدهاستتابادّقتنظرفراوان
تماممطالعاِتپیشیندرزمینهژانررابررسیکردهوباارجاعدقیق
بهمنابعِ موردبررسی اش،یافته هاوایده هاییتازهراطرحکند.اساِس
از آ نجا که از تاریخی استو تحلیل هایویمتّکی برپژوهش های
مزّیتدسترسیبهآرشیومنابعبهره مندبوده،حاصلتحقیقاتشکاماًل
  دقیقوقابل اتکاست.لذا،بهیکیازمهم ترینوپایه ای ترینمنابعدر
اینزمینهمبّدلشدهاست؛منبعیکهدرهرمطالعهجّدیدربارۀژانرو

سینمایهالیوودبهآنارجاعمی شود.
حاضر وکامل بودنکتاب جامع مبنی بر را ادعایش نیل استیو
به  درستیثابتمی کند.ویمی کوشدتاتمامبحث هایمربوطبهژانر
پایه ای تعاریف بررسیکند؛بحث هاییشامِلمفاهیمعمومیو را
ژانر،بررسیژانرهایمشخص،ویژگی هایعمومِیژانرهایهالیوود،
اقتصادی و پایه هایصنعتی ژانرها، اجتماعی و فرهنگی نقش های
هالیوودونقش شاندرتولیداتهالیوود.کتابحاضرازسهبخش
تشکیلمی شود:بخشاولبرمفاهیمعمومیوتعاریفپایه ایژانر
متمرکزاستوبه طورمفصلبه آنهامی پردازد.دربخشدومچهارده
ماجراجویی«، »اکشن- از: عبارتند که بررسیمی شوند اصلی ژانرِ

1. Co-Authored Books: Popular Film and Television Comedy, Routledge, 1990 (re-
printed 1994, 1995) 
Edited Books: Genre and Contemporary Hollywood ,BFI2002 , 
Co-Edited Books :Screen Reader ,2 SEFT19,
Contemporary Hollywood Cinema ,Routledge (reprinted 1998 and 1999)  
2. Genre, BFI, 1980 (reprinted 1983, 1987, 1992, 1996)
3. Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, Macmillan, 1985
4. Genre and Hollywood, Routledge, 2000 (reprinted 2001 (twice), 2003, 2005, 
2006)
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»بیوپیک ها«،»کمدی«،»فیلم هایکارآگاهی«،»فیلم هایگانگستری«،
»تریلرهایتعلیق دار«،»فیلم هایحماسیواسپکتکل ها«،»فیلم های
»فیلم های »موزیکال«، تخیلی«، علمی- »فیلم های وحشت«،
مشکالتاجتماعی«،»تین پیک ها«،»فیلم هایجنگی«و»وسترن ها«.
ژانرهای بخش، همین بعدِی فصل های در فوق، ژانرهای عالوه بر
»فیلمنوآر«،»ملودارم«و»فیلمزنانه«به طورجامعتحلیلوبررسی
می شوندوبخشسومبرفیلم هایهالیوودکهدرحوزهژانرمی گنجند

وبرروندساخته شدن شان،متمرکزاست.
همان طورکهپیشترگفتهشد،پژوهشاستیونیلدربررسیژانرهای
سینماییفقطبهچندژانرِموردِتأییدِهمگانازجملهژانرهایوسترن،
پرداخته اند آنها به ژانر اغلبکتاب های فیلمجنگیکه یا موزیکال
محدودنمی شودوژانرهاییمانند»تین پیک ها«و»فیلِمزن«راکهکمتر
موردتوجهقرارگرفته اندنیزموردبحثوتوجهقرارمی دهد.بنابراین
ازمزایایکتابحاضر،گسترۀدامنهپژوهش هایژانریکاست؛گویی
مؤلفکوشیدهتاعصارۀتماممطالعاتپیشینرایک جاوبابررسی

نه تنهاتوصیفیبلکهپژوهشی-تحلیلیارائهکند.
درپایانالزمبهذکراستکهترجمۀاینکتابمیّسرنمی شدمگر
بههّمتپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاتوباپیگیریعباسنعمتی
کهبااعمالتوجهبهفقدانترجمۀمتونسینماییدرجهتحمایتاز
فرهنگوهنراینمرزوبومکوشیدند.همچنینسپاسفراوانازآقایان
حمیدطاهریوصادقخوشحالکهازحمایتوهمراهیدرتمام

مراحلکاردریغنداشتند.

شیواقنبریان





بعدازدوره ایطوالنیبی توجهیبهمباحثژانروسینمایهالیوود،
دیده مباحثی چنین به چشمگیر توجه احیای از حاکی نشانه هایی
می شود.زمانی کهکتابحاضرزیرچاپبود،جیمزِنرمور۱ بیش از 
شب۲)۱۹۹8(رامنتشرمی کندویکسالبعد،ریکآلتمن۳،فیلم/ژانر4 
)۱۹۹۹(وجاناتانمانبای۵،قهرمانان عامه،دشمنان عامه۶)۱۹۹۹(
رامنتشرمی کنند.آلتمن،به طورکّلیشماریازایده هایخّلاقانهدربارۀ
ژانررابررسیمی کنددرحالی کهِنرمورومانبای،به ترتیبتجدیدنظر
این رامطرحمی کنند. فیلم هایگانگستری و نوآر۷ فیلم  بررسی در
کتاب هاازمزیتدسترسیبهآرشیِومنابع،حداکثراستفادهراکردند.
امکانیکهبه سادگیدردهه های۱۹۶0و۱۹۷0دردسترسپیشگاماِن
1. James Naremore
2. More Than Night  
3. Rick Altman

4.اینکتاببه تازگیباترجمهحمیدطاهریتوسطپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات
منتشرشدهاست.

5. Jonathan Munby
6. Public Enemies, Public Heroes
7. Film Noir

مقدمه
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مطالعاتژانروانواعژانرنبودهاست.کتاب هایمذکور،بعضیاز
برنامه هایایدئولوژیکیونظریراکهتاآنزمانبناشدهبودندکاماًل
می پذیرندونشانمی دهندکهژانرهمچنانابزاریمهموسودمندبرای
اندیشیدندربارۀتاریخهالیوودومخاطبانآنباقیخواهدماند؛همان
نظریۀپیشگامانونخستینطرفدارانهالیوود.ازآنجاکههریکاز
سهکتابمذکور،تحقیقاتتازهواندیشه هایجدیدیارائهمی دهند،
درنهایتبهتقویمایننکتهکمکمی کنندکهارزیابیتازهازضعف ها

وقوت هایژانر،مدت هاستزمانشفرارسیدهاست.
ژانر و هالیوود،مطابقباسایرمجله هاوکتاب هاییکهسایت الین۱ 
دراینزمینهمنتشرکرده،به قصِدارائۀایده هاینوویافته هایتازه،
به بررسیمطالعاتموجودمی پردازد.برقراریتعادلبیننظریه های
به به ویژه است، نبوده آسان همیشه نو ایده های پیشنهاد و موجود
دلیلاستداللاینجانبکهبنابرآن،تعالیِممتداولژانردربسیاریاز
مطالعاِتموجود،اغلبجایبحثوتردیددارد،برایمثال:تعاریف
دربارۀ سّنتی مطالعات محدودکننده اند؛ و ژانر،کوته فکرانه مرسوِم
تعدادیازژانرها،ناقصیانادقیقهستند؛نظریه هایزیبایی شناسی
وفرهنگیژانر،مستعِدتعمیمافراطی اند،ومطالعاتدربارۀنقشیکه
انواعژانرهادرسنت هایهالیوود،تاریخهالیوودوتولیداِتهالیوود
برعهدهداشته اند،اغلبناچیزوگمراه کننده است.دیدگاهمنمانند
ریچاردمالتبی۲)4۳:۱۹۹۵-۱0۷(چنیناستکهبسیاریازاین
مطالعات،بیشتربنابربرنامه هاینظریونقادانهارائهشده اندوکمتر
بهتجزیهوتحلیلتجربیوجزئیوپژوهشتاریخیوصنعتِیتمامو
کمالدرسینمامتعهدبوده اند.همچنینمامعتقدیمکهمعمواًلتعاریفی

Sightlinesseriesthe:SightlineMediaGroup.۱شرکتیدرآمریکاکهروزنامه ها،
مجّلاتودیگرنشریاترامنتشرمی کند.اینشرکتدرسال۱۹40پایه گذاریمی شودودر

آگوستسال۱۹۹۷،کمپانیجانت)Gannett(آنراخریداریمی کند.
2. Richard Maltby 
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ازژانرکهموردقبولعامههستند،پایهواساسچنینمطالعاتیرا
شکلمی دهندکهازنگاهنظریجایبحثوتردیددارند؛بنابراین،
نیازاستمانندسایرزمینه هایتحقیقاتی،پرسش هایتجربیونظری

بهیکدیگریاریرسانند.
و ارائه موجود، مطالعات ا ستکه چنینگزاره هایی سایۀ در
بحثشده اندودرکتابحاضرسعیکرده اممباحثراتاجایی که
می توانمجامعوکاملبیانکنم.بعضیازمطالعاتبرتعاریفژانر
متمرکزند،بعضیبرژانرهایمشخص،بعضیبرویژگی هایعمومِی
ژانرهایهالیوودوبعضیدیگربرنقش هایفرهنگی-اجتماعیکه
ژانرهابه طورکّلیایفامی کنند.سایرمطالعاتبرپایه هایصنعتیو
اقتصادی ژانر هاوبرنقش شاندرتولیداتهالیوودمتمرکزندوتوجه
دیگرمطالعاتمعطوفبهترکیِبهمۀژانرهابایکدیگراست.ازآنجا
 کهعناوینژانروهالیوودآشکاراوجوهمختلفیرادربرمی گیردبرای
تمرکزبربحث،کتابحاضررابهسهبخشمجزاتقسیمکرده ام.در
بخشاول،مفاهیمعمومیوتعاریفپایه ایمطرحمی شوند.دربخش
دومژانرهاییمشخصتحلیلمی شوندوبخشسوم،برنظریه ها،
متمرکز هالیوود ژانریک نمایش ومطالعاتصنعت مداِر توصیفات

است.
ازدوفصلتشکیلمی شود.درفصلاولتعاریف بخشاول
ومفاهیِماساسیبررسی،ودیدگاه هاییمطرحمی شودکهبهزمینۀ
تاریخیوظهورچنینتعاریفیدرمحدودۀمطالعاتفیلموخارج
مانند برجسته ای چهره های آثار راستا، این در متمایل اند. آن از
الرنسآلووِی۱،ریکآلتمن،بوسکمب۲،مک آرتور۳وتامرایال4در

1. Lawrence Alloway
2. Buscombe
3. McArthur
4. Tom Ryall
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ارائهمی شود.همچنیننشان آیکونوگرافی پایه ایمانند کنارمفاهیم
برای یاگونه«،واژه ای کهمنطقًا بهمعنی»نوع ژانر دادهمی شودکه
انواعُفرم هایفرهنگیبه کارگرفتنیا ست،تقریباً به طورانحصاریبا
هالیوودودرکلبافرهنِگتجاریتولیدانبوهمرتبطمی شود.اصول
چنیناندیشه ایبه صورتطرحکلیارائه،وایده هایتجدیدنظرطلبانۀ
تودور۱وویلیامز۲درمطالعاتفیلممعرفیخواهندشدوهمچنین
افرادیموردبحثقرارمی گیرندکهدربارۀژانردرفلسفه،ادبیاتو

زبان شناسیپژوهشکرده اند.
چنینبحث هایی،پایهواساِستعدادیاستدالل رافراهممی کنند.
یکیازبحث هاایناستکهژانر،یکپدیدۀچندُبعدیا ست.پدیده ای
کهنظام  هایانتظارات،دسته بندی ها،برچسب هاونام ها،گفتمان ها،
متونوگروه هایاپیکرۀمتون وقراردادهاییکهبرتمامآنهاحاکماست
راشاملمی شود.بحثدیگرراچنینمی توانصورت بندیکردکهژانر
همه جاحاضروپدیده ایرایجدرمثال هایگفتمانهاست:به این معناکه
درتماممتونیکجنبۀژانریکوجوددارد؛تماممتن هابرایاستفاده
ازاصطالحدریدا۳،»دریکیاچندژانرمختلف«»سهیممی شوند«
)۲۳0:۱۹۹۲(.دوبحثنامبردهبابحثسومیهمراهمی شودو
آنمفهومژانردرمطالعاتفیلماستکهمنطقًابایددسته بندی هاو
اصطالحاتیمانند»فیلمداستانی«،»مستند«ونیز»علمی-تخیلی«،
شودکه شامل را دالیلی نیز و مشخص، »وسترن«، و »وحشت«
نشان دهندۀچندژانریک بودناغلبفیلم هاست.پیامِداینبحث هادر
نظریۀسنتِی»ژانرفیلم«درانتهایهمینفصلبررسیوآزمودهخواهد

شد.
با اول فصل در ژانر مشخص شدۀ ابعاد بعضی دوم، فصل در
1. Tudor
2. Williams
3. Derrida
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جزئیاتبیشتریبررسیمی شوند.اینفصلبامفهومواقع نمایی۱آغاز
می شود.مفهومیکهبرانتظاراتمخاطبانوهنجارهایمتنیتمرکز
می کند.بهاینمعناکهانتظاراتمخاطبانبه عالوۀهنجارهایمتنی،
واقعیترامی سازندوضروری استکهدربحثازژانربهبررسی
و هالیوود رسمی نقش ادامه، در پرداخته شود. واقع نمایی مفهومِ
همچنیننقشاصطالح»بازپخشبینا-متنی۲«)لوکووریکی،۱۹84(
درشکل بخشیدنبهانتظاراتمخاطبانونیزدرفراهم سازیتصاویر،
بینامتنی« »بازپخش می شود. بررسی ژانریک برچسب های و نام ها
شاهدیا ستدربارۀوجودژانرهاورواج شاندرتولیداتهالیوود،
وهمچنینمعانِیژانر،میزاننیازودرخواستجامعهبرایتولیدژانر
ومیزاناستفادهازاصطالحاتآن.اصطالح»بازپخشبینامتنی«به
گفتمان هایتبلیغاتارجاعمی کندکهعبارتاستازترویجفیلم های
هالیوودوپذیرشآنهاازسویمخاطبانسینما.همچنیناینمفهوم،
شاملتجارتدرسینماومرورهاییاستکهمنتقداندرمطبوعات
دربارۀفیلم هامی نویسند.درنتیجۀبررسی هاآشکارمی شودکهکارکرد
به نگاه با ُحکمی، چنین دالیل است. قطعی سینما در »بازپخش«
اولینوسترن هاواصطالحاتیکهبرایتوصیف شاناستفادهمی شدو
همچنینباتوجهبهمباحثینشاندادهمی شودکهآلتمندرسال۱۹8۷ 
مطرحمی کندوبیانگِرعالقمندیبهنقشمرکزینقددرتعیینهویت

ژانرهاوتولیدفیلم هاست.
موضوعاتومباحثیکهدربخشاولمطرحمی شوند،چارچوب
بقیۀکتابرافراهممی کنند.مباحثیکهباپرداختنبهنقش بازپخش
بینامتنِیهالیوودونقدونظریۀژانر،زمینۀآغاِزبخشدومراشکلمی دهد.
دربخشدوم،فصلسوِمژانرهایاصلیبااستفادهازنقدهایموجود

1. verisimilitude
2. inter-textual relay
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تاحّدی موردبحثقرارمی گیرند.نهایتًا،خالصه هایجمع آوری شده
بابررسیچهاردهژانرتهیهمی شود؛از»اکشن-ماجراجویی«گرفتهتا
»وسترن «.درحالی کهایندیدگاهرایجوجودداردکهبیشترژانرهای
مطرحدراینکتابباتوجهبهبازپخشبینامتنِیهالیوودتعیینومورد
توجهقرارمی گیرند،برتعدادسؤال هاومباحثنیزمرحلهبهمرحله
افزودهمی شود.دیدگاهدیگرینیزمطرحمی شودمبنی  براینکهژانرها
دائمًابایکدیگرهمپوشانیدارند،بنابراینمرزهایشانمبهماست.از
آنجاکهمنتقداناغلبروندتاریخیوتجربِیشکل گیریفیلم هارا
نادیدهمی گیرند،درنتیجه،قوانینحاصلازنقِدمنتقدان،نامنظمو

نامنسجماست.
دراینبخش،بعضیازمباحثیکهدرمعرضخطِرنادیده گرفته شدن
هستندموردبررسیدقیق ترقرارمی گیرند.به این ترتیبفصلچهارم
زنانه« »فیلم پنجم،»ملودرام«و پرداختهودرفصل نوآر« »فیلم به
آنها،حجم با مرتبط فیلم های و ایندسته بندی ها  بررسیمی شوند.
زیادیازنوشته هاوبررسی هاراشکلمی دهندوآشکارمی شودکه
فیلم نوآر وملودرامبسیارمسئله سازترازآنهستندکهبه نظرمی رسند.
به ویژهزمانی کهدرچارچوببازتولیدبینامتنیهالیوودقرارمی گیرند
وهمینموضوعدرموردفیلم نوآر نیزمصداقدارد؛به ویژهزمانی که
قرار اوایل۱۹۵0 و دردهه۱۹40 هالیوود تولیدات درچارچوب
علی رغم است. انتقادی و مهم ژانر یک نوآر« »فیلم می شود. داده
تالش هایبسیاربراینمونه آوردن،تعریف کردنوتوضیح دادنفیلم 
نوآر درکتاِبحاضرمعلوممی شودکهفیلمنوآر،نامنسجموآشفته
است؛زیرا،تعیینمعیارشایستهبه منظورمشخص کردِنفیلم هاییکه
آن از ازفیلم هاییکه آن ایندستهقرارمی گیرندومتمایز کردن در
مستثنیمی شوند،درعملشکستخوردهاستواستفادهازاینواژه
معموالًشماریازتحّوالتتاریخی،گرایش هاوتمایالترایکجورو



مقدمه  |  11

همجنسدرنظرمی گیرد.دربارۀفیلم نوآر به عنواناصطالحفراگیرو
روبه رشدوبه عنوانروشیبرایتولیدفیلم ،اینمهمنیزبحثمی شود
کهفیلم نوآر امروزهبحثیا ستعمومی،درحالی کهدرگذشتهچنین
بحثیبه طورریشه ایوجودنداشت.فیلم نوآر بحثیجذاباستکه
پرسش هاییدربارۀطبیعتژانروهمچنیندربارۀاهدافوتأثیرات

گفتمانانتقادیمطرحمی کند.
بینامتنِیهالیوودنشانداده بازپخش همان طورکهدرچارچوب
شده،اصطالح»ملودرام«به جایاینکههمانندکاربردشدرمطالعات
بهتعلیقواکشناشاره فیلم،برایفیلمزنانهاستفادهشوددرواقع
ضمنیکردهونیزمترادفیبرای»تریلر«است.ریشه هایچنینمعناو
کاربردهاییازطرفیبرپایهتاریخملودارمدرتئاتروازطرفدیگربر
پایۀتاریخمطالعاتفیلماستواراست.اشارهشدهکه»درام«به جای
»ملودرام«اصطالحیبودکهبرایتوصیففیلم هایزنبه کارمی رفت
وبامطالعۀتاریخ  دراموملودرام،بعضیازدالیلاینجایگزینیرا
می توانبه دّقتمشخصکرد.ایندرحالیا ستکهدرام هایرمانتیک
تولید دائمًا زنانه- فیلم سّنتِی تقسیمات از شاخه دو – خانگی و
می شونداماخوِداصطالِحفیلمزنانهعماًلناپدیدشدهاست.درکتاب
دربارۀ مباحثی می شود. پرداخته مباحثی چنین به دیگر بار حاضر،
هویتژانریکواصطالح شناسی،میزانتفاوِتاصطالحاتصنعتیو
انتقادیوتعاریفازیکدیگروتأثیراتیکهچنینتفاوت هاییمی توانند
داشته هالیوود تاریخ و هالیوود تولیدات از ما دریافت و درک بر
باشند.میراثملودرام هایقرننوزدهم،چندژانریک۱بوده اندهمانطور
کهوالکر۲درسال۱۹8۲پیشنهادکرده،بهترینکارایناستکهچنین
میراثیرابهدوبخش»ملودرام هایاکشن«و»ملودرام هایاحساسات

1. multigeneric
2. Walker
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شدید«۱تقسیمکنیم.درحالی کهتوصیفاتملودرامدرمطالعاتفیلم
تقریبًا هالیوود خوِد کرده، تمرکز شدید احساسات ملودرام های بر

 همیشهبهملودرام هایاکشنارجاعکردهاست.
بخشسومبرفیلم هایهالیوودکهدرمقولۀژانرمی گنجند،وبر
چگونگیساخته شدنشانمتمرکزاست.فصلششمبهبررسیتوصیفات
عمومیژانرهایهالیوودبنابردیدگاه هایزیبایی شناسیوفرهنگی-
اجتماعیکهماهیتتکراریوفرمول بندی شدهژانرهایهالیوودرابا
نگاهیدقیقوجزئی بررسیمی کنندوهمانندنظریه هاوتوصیفاِت
تغییروتکاملژانریکعملمی کنند،پرداختهاست.دراینفصل،
اصطالح شناسیآلتمن)۱۹8۷(شاملنظریه هایایدئولوژیکیوآیینی
ژانربه کارگرفتهمی شود؛نظریه هاییکهدرتالشندتاژانرهایهالیوود
رابامباحث،گرایش هاوارزش هایایدئولوژیکیوفرهنگیمرتبط
کنند.نکتهایناستکهنظریه هایفرهنگی-اجتماعیوزیبایی شناسی
معمواًلناپیوستگی،تنّوعوتفاوتدرتولیداتهالیوودرادسِت کم  
می گیرندودرعوضبه منظورپژوهش هایتجربِیدقیق،شماریاز
فرض هاومفاهیمتعمیم یافتهراجانشینآنها می کنند؛ایننظریات
حتیاگرچنینقصدیهمنداشتهباشندامادرعمل،تولیداتهالیوود
راازشرایطصنعتیوتاریخیونیروهایمحرک شانجدامی کنند،
شرایطیکهپایهواساس شانراشکلمی دهندوبهسوِدُفرم  هاییاز

تحلیِلویژه تر،صنعتی تروچندُبعدی ترساختهمی شوند.
نقِدنظریۀژانراغلببهایندلیلتوجیهمی شودکهماهیتصنعتیو
تجاریهالیوودراتصدیقمی کندوژانرهاِیموردبحثآنباگرایش ها
وتقسیم بندی هایتولیداتهالیوودمطابقتدارند.چنینادعاهاییدر
فصلهفتمبررسیمی شوند.اینفصلبانگاه بهماهیتوشأنفیلم ها
به  عنوانکاالهاییصنعتیآغازمی شود.چنینشأنیازفیلم)کاالیی

1. Melodramas Of Passion
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صنعتی(،خودرابرتولیدوترویجفیلم ها،ونیزبرچگونگیارتباط
آنباژانرتحمیلمی کند.آنچهبرفیلم هایمجزاوترویج شانحاکم
است؛ازطرفینیازبهشناختتفاوت ها،وازطرفدیگرتأکیدبر
شباهت هاازطریقضرورِتبرقراریارتباطباعناصرآزمودهشدهو
استفادۀدوبارهازآنهاست.اینبحث ها،اساِسدیگرمباحثفصل
هفتمراتشکیلمی دهد.بحث هاییکهبرنقشصنعتیژانردردورۀ

استودیوییودورۀهالیووِدنو۱تمرکزمی کند.
نیمۀ دهۀ در هالیوود وسنت های ساختارها به دقیق نگاهی با
۱۹۳0ونیمۀ دهۀ۱۹80متوجهمی شویمکهواژگانسّنتیژانریک
برایدسته بندیوتوصیف تعدادزیادیازفیلم هایهالیوود-اگر
نگوییمبرایهمۀآنها-اغلببسندهنکردهونیزشماریازتوصیفات،
فرض هاوعقایِدبناشده،گمراه کننده اند.برایمثال،چنینایده ایکه
شرکت هایفیلم سازی،تولیداتشانرادرمطابقتبامفاهیمسنتِیژانر
برنامه ریزیمی کنندیامی کردند؛همچنین،اینایدهکهتعیینتولیدات
هالیووددرژانرهایمجزا،بیشازمدّت زمانِکوتاهِدوراناستودیویی
هالیوود۲بودهاست،ونیز،ایناندیشهکهمفاهیمدورگه ای۳وکنایه ای4،
ویژگی هاییهستندکهفقطبهدورۀُپست-استودیو۵تعلقدارند؛همه
بهچالشکشیدهمی شوند.استراتژی هایشرکت هایصنعتیهمیشه
جمعیوبهم آمیختهبوده است.چنیناستراتژی هاییبادسته بندی ها
مورد دسته بندی های از اغلب که می شوند مشخص فرمول هایی و
پذیرشنظریه پردازانومنتقداِنژانرتجاوزمی کنند؛اگرچهتاحّدی با

آنهاهمپوشانیدارند.

1. The New Hollywood
2. The Studio Era
3. Hybridity
4. Allusion
5. Post-Studio Era
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بحثنتیجه گیریکتابحاضرآناستکهتنها،مفهومگسترده
ازژانرکهدرفصلاولطرح ریزیشد،می تواندسنت هایژانریِک
صنعت،بازپخشبینامتنیآنوشکل هایگوناگونچرخه ای،گرایش ها،
سنت هاوفرمول هاراشاملشود.نیلبهاینمنظور،پژوهشیآگاهانه
کهبه صورِتتاریخی،تجربیوصنعتی،دقیق تروجزئی تراسترا
طلبمی کند.برایمّدتیطوالنی،مفهومژانر،به منظوِرمرتبط کردن
سنت هاوتولیداتهالیوودبامخاطبانوزمینه هایفرهنگی-اجتماعی
بکاررفتهاست؛زمینه هاییکهدرمحدودۀآنهافیلم هایهالیوودتولید
ومصرفشده اند.درنتیجه گیریبانهایتاحترامنسبتبهسودمندی
ژانرکهدراینجابحثشد،پیشنهادمی کنم،بررسی هایمجّدددربارۀ
آنانجامشود؛زیرا،مجالیفراخ تربرایبحث ها،اندیشه ورزی هاو

پژوهش هایبیشتروجوددارد.


