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 چکیده

 (1362-1392) هنگی ژانر کمدی در بازۀ زمانیشناسی و فر این پژوهش به بررسی ابعاد زیبایی
های هنجارگریز )لذت  با استفاده از ابزارهای تحلیلی نظریۀ ژانر و با توجه به متغیرهای تقاطعپردازد.  می

های آماری  ترین نمونه های فرهنگی( و وضعیت پیوندی به تحلیل پرفروش ژانری( و هنجارمند )ارزش
ای  و مشاهدهای  اسنادی، کتابخانه ۀها از طریق مطالع شود. داده سینمای ایران پرداخته می کمدی در

های ژانری و وضعیت پیوندی در هر  اند و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، رابطۀ بین تقاطع گردآوری شده
های آماری مورد بررسی از قابلیت پیوندی  سو، نمونه گیرد. از یک ها مورد بررسی قرار می یک از نمونه

گذارند. از  وری این ژانر صحه میکنند و بر روندمح شدن ژانر کمدی با ژانرهای گوناگون حکایت می
بین امر   کنند. هرچه تنش شده محملی برای هنجارگریزهای ژانری فراهم می سوی دیگر، ژانرهای الحاق

 یابد.  هنجارمند و هنجارگریز بیشتر است، تأثیر ژانری نیز افزایش می

 های کلیدی واژه
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 مقدمه 
اش از  گانه بندی شانزده )در دسته 2اش( و استیو نیل گانه بندی هشت در )دسته 1ریچارد مالتبی

های ملودرام، وسترن و جنگی جای  ها( کمدی را در اولین گروه اصلی و در کنار ژانر ژانر
اند. استیو نیل انتشار  رامها انشعابی از کمدی و ملود همه ژانر 3دهند. از دیدگاه ریک آلتمن می

ای از اهمیت بازیافته این ژانر نزد  های اخیر را نشانه های فراوان درباره کمدی در سال کتاب
شناختی، تبیین  از منظر کمال زیبایی»داند. ژانر کمدی  نگاران می پردازان و تاریخ منتقدان، نگره

 :Neale, 2000)یت بسیاری دارد اهم« خود و ارزش مستقیم یا غیرمستقیم اجتماعی و فرهنگی
های  ها و ژانر ها و ساحت شود که در فرم قطعاً چند الیه بودن ژانر کمدی باعث می .(59

استیک، فارس، هزل،  دار گرفته تا اسلپ های پیرنگ ها و روایت گوناگونی حلول کند )از شوخی
ای داشته باشد )تولید خنده،  کننده های کوتاه، کارتونی و بلند(، قراردادهای تعیین پاردی، فیلم

ها ترکیب شود یا از هر ژانر و فرمی  پایان خوش و نمایش زندگی روزمره( و بتواند با سایر ژانر
 پارودی بسازد.

های  هدف این پژوهش بررسی ژانر کمدی ایران با توجه به راهکار پیوندسازی و تقاطع
پسند کمدی که در  های عامه شناختی فیلم یژانری است. با استفاده از نظریه ژانر به ابعاد زیبای

گیری امر هنجارگریز و  شود تا شکل اند پرداخته می صدر جداول ساالنه فروش جای داشته
هنجارمند فرهنگی مورد بررسی قرار بگیرند. در این پژوهش از پرداختن به آثاری نظیر گلنار 

(، کاله قرمزی و سروناز 1373(، کاله قرمزی و پسرخاله )1369ها ) (، دزد عروسک1368)
های کمدی جای  ترین فیلم ( که در فهرست پرفروش1391( و کاله قرمزی و بچه ننه )1381)

ها به دلیل  نظر شده است. چراکه نویسندگان مقاله بر این باورند که این فیلم دارند، صرف
انرهایی نظیر ژ مخاطبان عمدتاً سنی خاص و نیز سازوکارهای متفاوت برای استفاده از )زیر(

موزیکال، فانتزی و فیلم کودکان کارکردهای متفاوتی دارند و به صورت مستقل باید مورد 
 بررسی قرار بگیرند.

 

 های پژوهش پرسش
های ژانری از طریق امر هنجارگریز )امر ضد  ترین آثار کمدی سینمای ایران تقاطع چگونه در پرفروشـ 

 ؟ گیرد میفرهنگی( و هنجارمند )امر فرهنگی( شکل 
های ژانری و راهکار پیوندسازی در آثار کمدی مورد بررسی وجود  گیری تقاطع شکلای بین چه رابطهـ 

 دارد؟ 
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 مبانی نظری
( 1981ها، فیلمسازی و نظام استودیویی ) در مقدمه ژانرهای هالیوودی: فرمول 1توماس شاتز

رای درک، تحلیل و ارزیابی سینمای رویکرد ژانر موثرترین ابزار ب»کند که  به صراحت اعالم می
مندی در ماهیت تولید  تداوم تولیدات ژانری حاکی از نظام (.Schatz, 1981, vii)« هالیووود است

شناسی فیلمسازی داستانی و سایر ابعاد  و مصرف است. رویکرد ژانر ابعاد فرمی و زیبایی
ی تبادل بین صنعت فیلم و مخاطبش کند و تولید فیلم را به مثابه روند پویا فرهنگی را لحاظ می

مجموعه قواعد مشترکی است که این امکان را برای فیلمساز »ژانر  بیند. به عبارت دیگر می
شده را بکار بگیرد و بیننده نیز نظام خاص انتظارت  های ارتباطی تثبیت کند تا فرمول فراهم می

 .(Casetti, 1999: 271)« خود را سامان دهد

 

 یهای ژانر تقاطع
ی و   توان نقش بیننده، نظام انتظارات، ساختار ژانر ی آلتمن می  با استفاده از نظریه تقاطع ژانر

های مختلفی دارد که با  ارتباطش با جامعه را توضیح داد. بر اساس این نظریه، هر فیلم تقاطع
 ,Altman)« آورد. هر یک لذت متفاوتی برای تماشاگران به ارمغان می»اند و  هم در تعارض

ی( و   های هنجارگریز )لذت ژانر لذت مستمر تماشاگران از مذاکره با تقاطع (145 :2000
سو بر اساس معیار فرهنگ و  شود. تماشاگر از یک های فرهنگی( حاصل می هنجارمند )ارزش

کند تا نوعی  ی متضاد با هنجارهای فرهنگی داوری می  از سوی دیگر بر اساس معیار ژانر
نگی تماشاگر شکل بگیرد. بنابراین ورود به ژانر برابر است با تجربه همدستی ضدفره

های جهان واقعی. امر هنجارگریز شامل رفتارهای  تضادهای فرهنگی و رهایی از محدودیت
ها، فجایع،  ها، جنگ ها، کارهای خالف هنجار، تصادفات، کمین غیرمتعارف، مخاطره

طورکلی تابوهاست. امر هنجارمند شامل  و به مقاومت در برابر منطق و پیشرفت جامعه مدرن
ها، کشته شدن یا دستگیری خبیث یا هیوال و  احیاء نظم، اثبات بیگناهی متهم، آزادی گروگان

های ضدفرهنگی( بیشتر باشد، لذت بازگشت  غیره است. هرچه قدرت امر هنجارگریز )فعالیت
لذت ژانری ناشی از تضعیف  به معیارهای اجتماعی یا امنیت نیز بیشتر است. بنابراین

های فرهنگی است. هرچند اصوالٌ نباید  های فرهنگی محدودکننده فرد یا انکار ارزش شالوده
های مشخص را بپذیرند و یا به  های ژانر همه تماشاگران فراخوان تقاطع»انتظار داشت که 

عیارهایی ژانری و شوند م طور ضمنی در هر تقاطع سهیم می هایی که به رسمیت بشناسند، اما آن

 

1. Thomas Schatz 
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مورد  1ی  نمایی ژانر در واقع، آلتمن به نوعی به اصل واقع (Ibid, 152)« کنند فرهنگی را فعال می 
نمایی در درک ژانر و  مفهوم واقع 2کند. نیل با استناد به تودورف نظر استیو نیل اشاره می

داند.  محوری می ای ها را مساله هایی ناشی از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی ژانر پرسش
های باورپذیر و محتمل با قواعد و هنجارها و  ها و فرم نمایی یا نظام های متنوع واقع رژیم

های  دهند تا سازمایه بینی به تماشاگران می قوانین خاص، ابزاری برای شناخت و درک و پیش
یی )فرهنگی و نما توانند نوع دوم واقع نمایی می ی واقع  های ژانر فیلم را درک کنند. رژیم

اجتماعی( را نادیده بگیرند، زیرپا بگذارند، مرزشکنی کنند و در برابر هنجارهای جامعه 
 بایستند. 

های  های فرهنگی و ارزش ی محل منازعه مرزشکنی  های ژانر نظام کلی حاکم بر تقاطع
هر فیلم،  دهم در نُه»رسد.  فرهنگی است و البته در نهایت بازی به نفع هنجارها به اتمام می

ی را   شود اما در نهایت هر ژانر لذت ژانر ای منجر می ی و لذت مشابه  ها به مسیر ژانر تقاطع
معیارهای فرهنگی یک نوع واژگونی  (Ibid,154)« شود. نهد و به حریف فرهنگی تسلیم می وامی

ا از ی جایگزینی برای هنجارهای فرهنگی و ره  کنند. لذت ژانر خالف معمول را دیکته می
ای که خود فرهنگ ایجاد کرده، ژانر محملی برای  های دنیای واقعی است. در زمینه محدودیت

های ضدفرهنگی است ولی در نهایت بازگشت به هنجارهای فرهنگی است. بنابراین  فعالیت
های فرهنگی  ها ممنوعیت تماشاگران ژانری از شدت و حدت فزاینده بین لذت ژانری و تحریم

 هاست.  شوند. تنش بین این دو، سازمایه مهمی در ژانر ه آن لذت ارضاء میو محدودکنند
 

 پیوندسازی ژانری
ی است.   پذیری مخازن ژانر ها ناشی از قابلیت تطبیق یا حالت چندرگه ژانر 3پیوندسازی 
های خویشاوندی متعددی با هم و همچنین با اعضای سایر  ی امکان  بندی ژانر اعضای یک رده»

ها و گذر از  پذیری ژانر های پیوندی موید انعطاف این حالت( Neale, 2000: 207)« دارند.ها  رده
شود که  های هالیوود باعث می مرزهایشان است. از نگاه کینگ هویت چندگانه و متداخل فیلم

ها  (. بنابراین ژانر95-: 1386)کینگ، « جای نگیرند« در یک مقوله معین و مشخص و واحد»
دهند، خودشان نیز از  ی شکل می  هایی ژانر ب و کالسیک نیستند، هرچند رژیممحصوالتی نا

شوند.  یابند و متنوع می کنند، گسترش می ها با هم تغییر می ها و همپوشانی گیری طریق وام
داند، حالت  ها را مشخصه دوره پسامدرنیسم می بنابراین برخالف نظریاتی که تلفیق ژانر

فیلم کالسیک دست کم دو »هالیوود نیست. از نظر بوردول و تامسون ای در  پیوندی امر تازه
 
1. Generic Verisimilitude 

2. Todorov  
3. Hybridization 
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دهند، تقریباً  خط کنش دارد، هر دو به لحاظ سببی گروه یکسانی از کاراکترها را به هم ربط می 
 «خواهانه است بدون استثنا، یکی از این خطوط کنش شامل عشق رمانتیک دگرجنس

(Bordwell, Staiger Thompson, 1985: 16)   های به ظاهر ناب و  ژانر»سوای این نکته، از نظر نیل
های قبالً جدا در  هایی از ژانر پایدار، در درون و خارج از سینما، در ابتدا از ترکیب سازمایه

. بنابراین هر ژانر (Neale, 2012: 172)« اند ی خاص بالیده  های ژانر درون یا بیرون از رژیم
های گوناگون است. نکته مهم اینکه درآمیزی و  ی دیگر در رسانهها خود پیوندی از ژانر خودی به

ها  ها به معنای مخدوش شدن معیارها برای تمایزگذاری نیست. فیلم حالت چندرگه ژانر
شان حفظ کنند. از  دهنده های تشکیل حال تمایزشان را از ژانر عین توانند پیوندی باشند و در می

ها  وانیم توصیفی واحد از یک ژانر را که برای همه زمانت اگرچه نمی»نگاه بردول و تامسون 
ای در تاریخ فیلم، فیلمسازان، منتقدان، و  توانیم در هر لحظه کاربرد داشته باشد مجزا کنیم، می

 . (Bordwell, Thompson, 2013: 337) «های موجود را شناسایی کنیم مخاطبان اجماعی درباره ژانر

محصوالتی ناب و کالسیک را به  عنوان بهرات باید تصور از ژانرها بنابراین با توجه به این نظ
ای،  هر فیلم ژانر تازه»پرسش گرفت و ماهیت ایستا و راکدی برای آن متصور نشد. از نظر نیل 

های ژانری قابل دسترس در  ای از مخازن سازمایه ای بر پیکره ژانری است و شامل گزیده افزوده
را به صورت تعامل بین سه سطح انتظارات، پیکره ژانری و قواعد  هر برهه زمانی است... خود

در این روندمحوری برخی  (.Neale, 2012, 189) «دهد یا هنجارهای حاکم بر هر دو نشان می
ها و قراردادهای یک  سازمایه»شوند. به همین دلیل  روند و برخی هم افزوده می عناصر کنار می

شوند و هر پیکره ژانری همیشه در حال گسترش  از نو اجرا نمیاند، صرفاً  ژانر همیشه در بازی
/  این دیدگاه به شکلی در راستای الگوی پیشنهادی آلتمن مبتنی بر رویکرد نحوی (.Ibid)« است

ها،  ها، نگرش هایند و اجزای سازنده ژانر نظیر ویژگی است.  عناصر معنایی شبیه کلمه 1معنایی
گیرند. عناصر نحوی شبیه  های مشترک را دربرمی یا مجموعه ها ها، نماها و لوکیشن شخصیت
اند.  دهنده این اجزای سازنده کلی ساختارهای سامان طور بهها و  ها در جمله گیری کلمه طرز جای

ای  اند که از طریق تجربه های معنایی ای نسبتاً پایه از معلوم ژانرها یا مجموعه»از نظر آلتمن 
ای جدید از  رسند، یا یک نحو موجودند که مجموعه بادوام مینحوی به یک نحو منسجم و 

گیری از این نظرات میزان  توان با بهره می (.Ibid, 221-222)« کنند عناصر معنایی را اخذ می
شان با سایر ژانرها  های آماری در این پژوهش را با توجه به وضعیت پیوندی تغییرات نمونه

 بررسی کرد. 
 

  

 

1. Semantic- Syntactic Approach 
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 پژوهش  روش 
 -ای و رویکرد توصیفی پژوهش با استفاده از نظریه ژانر و با روش اسنادی و مشاهده در این

در ایران پرداخته  1392-1362ترین آثار ساالنه کمدی در بازه زمانی  تحلیلی، به پرفروش
( 1371(، دیگه چه خبر؟ )1366ها ) نشین ها به ترتیب عبارتند از: اجاره شود. نمونه می

(، 1382(، توکیو بدون توقف )1377(، مرد عوضی )1376م برفی )(، آد1372هنرپیشه )
(، 1387(، چارچنگولی )1386) 1های  (، اخراجی1384(، مکس )1383مارمولک )

 (.  1390( و ورود آقایان ممنوع )1388) 2های  اخراجی
 

 ی پژوهشها یافته
تهام عدم ( به ا1366هایی نظیر جعفرخان از فرنگ برگشته ) فیلم 1360اگر در دهه  

نهایت در گیری شفاف در قبال سنت و مدرنیته مورد جرح و تعدیل قرار گرفتند تا  موضع
ای مبتنی بر نکوهش مدرنیته در مقابل سنت حاصل شود، با تصمیم بنیاد فارابی در  نسخه

های حمایتی، پاالیش نیروی انسانی، اعتبار دادن به تعهد و  ایجاد نظام» مبنی بر 1365
امکان ، «ها ها و مضامین فیلم ت نیروی انسانی تولیدکننده، گسترش میدان سوژهتخصص، منزل
( امر هنجارگریز 41ـ42: 88( فراهم شد. )ماهنامه فیلم، شماره 1366ها ) نشین ساخت اجاره

بندی دوباره مواجهه سنت و مدرنیته حاصل شده است. به عبارت دیگر  در این فیلم از صورت
ها )ابعاد منفی و ظاهراً مقبول طبقه متوسط نوظهور در  از طرح نانمودههنجارگریزی فیلم ناشی 

های گوناگون اجتماعی )سنتی و مدرن( در یک آپارتمان )از  جامعه( است. حضور تیپ
زند تا با هجو  ملزومات زندگی مدرن( ترکیب ناهمگون عناصر سنتی و مدرن را رقم می

هایی  و ابزورد شکل بگیرد و حتی خوانش هایی گروتسک های رفتاری ساکنان موقعیت سنت
)ورود  1بندی فیلم و ورود امداد غیبی پذیر شود. از سوی دیگر با پایان تمثیلی از فیلم امکان

ماموران و مطرح کردن تبصره امالک به جا مانده از فراریان( و تغییر غیرمنتظره پیرنگ نوعی 
شده به نوعی هنجارمندی یا  ورد ترسیممرج و ابز و گیرد تا جهان پرهرج هنجارمندی شکل می

امر هنجارگریز و هنجارمند در قالب چندین ژانر  بازگشت به نظم )هرچند موقتی( تن بدهد.
قالب کلی فیلم استفاده شده است،  عنوان بهسو از ژانر کمدی  اند. از یک بندی شده صورت

ای  تباه ساده انسانی یا مسالهیک اش»که « احاله به محال»های کمدی موسوم به  ویژه از فیلم به
منطق بودن  اجتماعی به بی ۀلأومرج و مس شود، کنش به هرج بین بزرگ می اجتماعی زیر ذره

های مشکل  (. از سوی دیگر فیلم از ساختارهای ژانر207: 1368)مست، « یابد تنزل می

 

1. Deus ex Machina 
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گونه و  پاردی کند. اگرچه استفاده از ژانر وحشت به شکلی و وحشت نیز استفاده می 1اجتماعی 
گاهانه به  2های نشاندارشده ژانری تلفیقی و مصداق فیلم ها از   شناخت ژانر»است که خودآ

های کشیده،  شیوه نورپردازی شبانه، سایه( Neale, 2000: 25)اشاره دارد. « طرف مخاطب
 اند. آور و آپارتمانِ در حال اضمحالل و خطرناک جزو ساختارهای فیلم وحشت موسیقی دلهره

صفتی و  نشینی، روحیه دالل پرداختن به مسائل روز جامعه نظیر مشکل مسکن، آپارتمان
ها، معماری وارداتی و ناهمگونی معماری  توجهی به اخالقیات و آداب و سنت لمپنیسم، بی

معاصر، نظام آموزشی دانشگاه و بوروکراسی اداری نشان از ژانر مشکل اجتماعی دارند. 
مستحکم ژانر کمدی میزبانی برای ساختارهای معنایی ژانر مشکل  بنابراین ساختار نحوی

های انتقادی اجتماعی به شکلی مستور و ضمنی بروز پیدا کنند.  اجتماعی است تا نگرش
های ژانری تماشاگر یا مواجهه امر هنجارگریز و هنجارمند ناشی از همین راهکار  تقاطع

کنند.  ی نهفته طبقه متوسط را بیان ها پیوندسازی است تا تعارضات اخالقی و کشمکش
بنابراین فیلم از یکسو از ژانر کمدی برای به سخره گرفتن  عرف و هنجارهای اجتماعی و 

های بشری بخندد، از سوی دیگر در پیوند با  برد تا تماشاگر به حماقت فرهنگی بهره می
 د. کن تری عرضه می های معنایی عمیق ژانرهای مشکل اجتماعی و وحشت الیه

( در راستای تحوالت فرهنگی و سیاسی کشور در دوران پساجنگ 1371دیگه چه خبر؟ )    
 1360گیرد که تالش شد بستری برای وصول برخی مطالبات مسکوت جامعه دهه  قرار می

های گوناگون دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان و زنان  فراهم شود و برخی انتظارات گروه
رگریز در این فیلم ناشی از حضور قهرمانی مؤنث با ذهنیتی خاص، و انعکاس یابد. امر هنجا

هایی قالبی و معین  با نقش 1360متمایز از حضور نامحسوس زن در سینمای کمدی دهه 
است. دیدگاه نقادانه قهرمان فیلم نسبت به نگرش مردساالرانه که در نهادهای گوناگون جامعه 

ره تبلور یافته است، تاکید او بر حقوق زنان، جامعه نظیر خانواده، دانشگاه، محل کار و غی
های  گریز چندصدایی، تحمل مخالف، تساهل و تسامح، پرهیز از فشار و خشونت و همچنین 

ها و تصاویر کنایی  پذیر نیستند، کالم هایی که در شرایط رئالیستی امکان فانتزیک او برای تجربه
اند.  هایی خالقانه ها و هنجارگریزی نانموده از تقابل نسل جدید و نسل قدیم، همگی موید

 
Social Problem Genre .1، دهد و از آن به  تایی ژانری جای می استیو نیل این ژانر را ذیل آخرین دسته شش

ترکیبی از »برد. به گفته رافمن و پردی  شناسانه، پیامدار و تفکربرانگیز نام می های جامعه هایی با برچسب عنوان فیلم
 (Neale, 2000: 105) «.ر روایی منسجم استتحلیل اجتماعی و کشمکش دراماتیکی در چارچوب ساختا

 

2. Generically Marked Film. 
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قهرمان مؤنث فیلم در تالش برای کسب هویتی متمایز با توسل به رویاها و تصوراتش،  
های مختلف جامعه را به  های متداول و ریاکارانه و اعمال متناقض تیپ ها، نگرش موقعیت

ونث و تشکیل یک خانواده ها نهایتاً با ازدواج قهرمان م کشد. این هنجارگریزی چالش می
 گیرد.  شود و امر هنجارمند شکل می ای تعدیل می هسته

است )ساختارهای  1( پیوندی از کمدی رمانتیک و فیلم زنان1371فیلم دیگه چه خبر؟ )    
( .گیرد های زنانه قرار می هایی از فیلم در خدمت فانتزی نحوی و معنایی ژانر تریلر نیز در بخش

شان( و  ها و جایگاه اجتماعی ری ساختار معنایی فیلم زنان )تصویر زنان، دغدغهگی فیلم با وام
گرایی  گونه که هیجان شود. همان تلفیق آن با ژانر کمدی، با مسائل روز جامعه و زنان روبرو می

تر و گریز از  تر و جذاب های دخترانه راهی برای خلق جهانی پرتنش ژانر تریلر در فانتزی
هایی دخترانه مخاطب را  زندگی قالبی است. قهرمان فیلم با توسل به فانتزیها و  روزمرگی

پی ببرد و در   شده تعیین های یک زندگی روزمره و ازپیش ها و کاستی دارد تا به تناقض وامی
نتیجه به ادارکی فراتر از امور ممکن دست یابد. بنابراین فانتزی در خدمت نمایشی کردن و بیان 

امور هنجارمند است تا جهانی هرچند موقتی از هیجان و هنجارگریزی ایجاد ها یا  محدودیت
های قالبی مد نظر نهادهای قدرت است. کمدی نیز  شود که در تعارض با باورها و نقش
 ،کشمکش است. بنابراین تر همان جهان روزمره و بی راهکاری برای به سخره گرفتن مستقیم

های ژانری مخاطب و شخصیت را  نمایی بیرونی، تقاطع نمایی ژانری در تقابل با واقع واقع
 دهد. شکل می

های کمدی به نام اکبر عبدی، با بازی اکبر  یک هنرپیشه فیلم ۀ( دربار1372هنرپیشه )
های کمدی در سینمای ایران است، که عقیم بودن زندگی او و  عبدی واقعی بازیگر فیلم

دهد.  را انعکاس می« ند در برابر آنعقیم بودن شرایط جامعه و رسالت هنرم»همسرش 
( تقاطع ژانری فیلم از تقابل بین تصورات مخاطب از پرسونای 484: 1379)بهارلو، 

گیرد. فیلم از  اصلی فیلم و پرسونای به ظاهر عریان او در این فیلم شکل می  همیشگی هنرپیشه
به دلیل پرسونای شکل کند که  سو عقیم بودن هنرپیشه را به جهان پیرامون او منتسب می یک

اش در نزد مخاطب و صنعت سینما مانعی برای حضور او در آثار روشنفکرانه یا هنری  گرفته
شود. بنابراین فیلم در  است. از سوی دیگر عقیم بودن زندگی او به نازایی همسرش مرتبط می

مشکالت به  ها و شرایط جامعه، و فروکاستن این دو قطب انتقاد از جهان پیرامون یا موقعیت
 

کند با مشکالتی  در محور عالمش یک زن است که سعی می»از دیدگاه جی. بسینجر فیلم زنان فیلمی است که  1. 
 «طور خاص با واقعیت زن بودنش مرتبط است عاطفی، روانی و اجتماعی سروکله بزند که به

(Basinger, 1993: 20)  
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های  چرانی مخاطب در حریم حیطه خانواده در نوسان است. امر هنجارگریز از امکان چشم 
نهایت از طریق در گیرد که  گسیخته هنرپیشه شکل می شخصی و نانموده آشفته و ازهم

های  ای در ملودرام فرزندی او و همسرش )راهکاری کلیشه راهکارهایی نظیر حل مشکل بی
 گیرد.  ( نوعی هنجارمندی شکل می1360ه خانوادگی در ده

این فیلم پیوند کمدی سیاه و ملودرام خانوادگی است. کمدی سیاه برخالف کمدی      
کند که اراده برتر انسان معمولی مورد تهدید افرادی  عمل می« فانتزی حسن نیت»پوپولیستی یا 

تی و ایثار شخصی برای آرمان های خانوادگی و سن گیرد و امید، خانواده، ارزش خبیث قرار می
ناپذیری  مکانیسمی دفاعی در برابر اجتناب»شود. کمدی سیاه )یا ضدکمدی(  مطلوب تکریم می

پوچی زندگی و حضور فراگیر مرگ، تصادف و استیصال ( Grant, 2007b: 357)«مرگ است.
ژانر  قالب زیرکند. بنابراین مواجهه امر هنجارگریز و هنجارمند در  کاراکترها را نمایان می

های مخاطبان از  فرض گیرد تا از یکسو تصورات و پیش کمدی سیاه و ژانر ملودرام شکل می
های سینما مخدوش شود و از سوی دیگر امر هنجارمند شکل  زندگی ظاهراً آرمانی هنرپیشه

 بگیرد.
های جاهلی و  پوشی مرد، تغییر هویت، شمایل ( مضامینی نظیر زن1376آدم برفی )

گیرد تا امر ضدفرهنگی نیرومندی در برابر  پسند را از سینمای دورۀ پهلوی وام می قی عامهموسی
ایجاد کند. در ساختار دوگانه فیلم، امر هنجارگریز و « بازگشت به خویشتن»امر فرهنگی 

برانگیز بود که به توقیف و بعدها به استقبال شدید از  ضدفرهنگ آنچنان مرزشکن و کنجکاوی
پوش و همراه شدن  های فیلم با بازگشت به خویشتن فرد بدل . نهایتاً هنجارگریزیآن منجر شد

شود( و بازگشت او به وطن هنجارمند  با همسر آینده )که به صورت زنی پاکدامن ترسیم می
برد تا در نهایت بر  های ضدفرهنگی بهره می شود. آدم برفی هوشمندانه از هنجارشکنی می

نگی و هژمونیک صحه بگذارد. فیلم به دلیل عرضه تصویری ها و هنجارهای فره ارزش
در تضاد با تحوالت نیمه دوم دهه هفتاد است، اما به دلیل « دیگری»دوقطبی و ناتورالیستی از 

گیرد. بنابراین آدم برفی  ی ناشی از تکانه ضدفرهنگی مورد استقبال مخاطبان قرار می  لذت ژانر
فرهنگی و اجتماعی در ایران است و با موقعیت  ( حلقه اتصال دو دوره مختلف1373)

سو فیلم به دلیل  اش نشانگر نظام تولید و نمایش در دو برهه مختلف است. از یک دوگانه
به نمایش درنیامد، اما به دنبال  1376تا  1372گیرانه سینمایی از  های سخت مشی خط

 امکان نمایش یافت.  1376شده از  های سینمایی متحول سیاست
ها( است.  های کمدی، مشکل اجتماعی و خالفکاری )کاله مخملی یلم تلفیقی از ژانرف

های فرهنگی پذیرای مسائل متنوع مشکل  ویژگی ماهوی ژانر کمدی برای نمایش هنجارشکنی
گری درباره مساله مهاجرت به خارج از کشور، هویت ایرانی، هویت  اجتماعی نظیر پرسش



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 216

❖ 
ال 

س
ت

یس
ب

 
یک

و 
هل

 چ
اره

شم
م، 

نو   
م، 

ه
هار

ب
  

13
99

شود تا نهایتاً  می« دیگری»نشینی و نگاه سیاسی به  ی، غربتفردی و جمعی، زنانگی، مردانگ 
ژانر جاهلی که اساساً  های سنتی و هویت موکد شود. استفاده از )زیر( بازگشت به ریشه

ها، سبک زندگی، مناسک و سبک  ها و لوطی های مردانه با تاکید بر مردانگی و تقابل الت درام
درونمایه محوری فیلم )امر هنجارمند( یا بازگشت به  اند، در راستای ها و اکسسوار خاص لباس
ها و بازتاب هویت فردی و ملی جامعه است. از سوی دیگر نفس استفاده از قراردادهای  سنت

 شود. آن نوعی هنجارگریزی در سینمای پس از انقالب محسوب می
 های سینمایی با تاکید بر موضوعات نوآورانه و ( محصول سیاست1377مرد عوضی )

پرمخاطب و نظارت فرهنگی مبتنی بر تساهل و تسامح در برابر نظارت فرهنگی اکید و 
کند و به این  است.  فیلم بر هویت جابجاشده تکیه می 1376تا  1372غیرقابل انعطاف برهه 

پردازد. لذت ژانری  شکل با تشکیل مثلث مرد و دو زن به مرزشکنی از هنجارهای فرهنگی می
های ناشی از تابوشکنی جنسیتی  ها و سوء برداشت تفاهم شدن در سوء یممخاطب از تجربه سه

فیلم )موقعیت مردی در میان دو زن( چندان   شود. در پایان فیلم، هنجارگریزی حاصل می
اش را به تعادل برساند. اما  شود. مرد قادر است با مغزی عاریتی زندگی کاری وفصل نمی حل

ماند. در  برانگیز و پرتنش باقی می با دو زن همچنان چالش دوگانگی بین جسم و مغز در رابطه
اندازند، سپس او در برابر بیلبورد تبلیغی  ها مرد را از اتومبیل بیرون می آخرین پالن فیلم، زن

خورد. مرد  ایستد. در بیلبورد چهره او و خسرو به چشم می محصول پودر رختشویی جدید می
 ند. اش زندگی ک  باید با هویت دوپاره

ها،  فیلم یک کمدی پیوندی با برخی عناصر ژانر علمی تخیلی است. ترسیم موقعیت
های اخالقی و  های جنسیتی در تقابل با دیدگاه های استعاری و دوپهلو و شوخی واژه

کند. از سوی دیگر  هنجارهاست و وجه ضدفرهنگی ژانر کمدی علیه هنجار کالمی مقاومت می
گرا از فیلم را از پیش خنثی کند تا نوعی فانتزی  هرگونه برداشت واقع پیوند با ژانر علمی تخیلی

جایی هویتی و طبقاتی شخصیت اصلی فیلم  های رئالیسم شکل بگیرد. جابه گریز از محدودیت
نمایی بیرونی و عینی. در نتیجه فیلم از  پذیر است تا قواعد واقع ی توجیه  بر اساس قواعد ژانر

 برد.  ها بهره می زن ـ ها در مناسبات مرد ی هنجارشکنیاین راهکار پیوندی برا
های مدرنیته و  های جدید فرهنگی، تقابل ( تحت تاثیر سیاست1382توکیو بدون توقف )

کند. همراستا با  بندی می مشکل اجتماعی صورتـ   سنت را در قالب کمدی رمانتیک
یز از خشونت، ضدیت با مداری، پره شدن شعارهایی همچون توسعه سیاسی، قانون برجسته

های زنانه، عشق زمینی، اراده برای تغییر و غیره،  استبداد و خودکامگی، فردگرایی، تحول قالب
ای  های کلیشه های جاری را در قالب ها، کشمکش کند با لحاظ کردن این زمینه فیلم تالش می

ن سنتی ـ زن مدرن و شهر ـ باالشهر، دختر پولدار ـ پسر فقیر، تعصب ـ تساهل، ز نظیر پایین
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غیره تعریف کند. هنجارگریزی فیلم از ترسیم مفهوم عشق بین دو دلداده از دو طبقه متفاوت  
شود. پدر غایب خانواده  اجتماعی بدون رعایت مناسبات عرفی یک جامعه سنتی حاصل می

 حافظ خانواده، جهان بسته و عنوان بههمچنان حضوری ملموس در زمان حال دارد و برادر 
دهد. در این دایره بسته، عشق  زدایی از مردان و زنان را تداوم می موروثی خانوادگی و جنسیت

های برادر متعصب و  شود. فیلم از طریق تیپ رمانتیک مدرن نوعی هنجارگریزی قلمداد می
آور تعصبات بوده، خواهر جوان  ای که قربانی شرایط عذاب ناپذیر طبقه فرادست، عمه انعطاف
های مدرنیته و سنت را بازتاب  شهری، کشمکش ه اجتماعی تازه و جوان عاشق پاییندر زمین

کند  مورد قلمداد می های بی های سنتی را مترادف با تحجر و تعصب دهد. هرچند فیلم ارزش می
ها و  های سنتی و مدرن را بازتاب بدهد. با ازدواج زوج های تقابلی ارزش تا همچنان رابطه

گیرد تا لذت تخطی از قوانین عرفی و سنتی  ای هنجارمندی فیلم شکل می تهتشکیل خانواده هس
 خانوادگی نهایتاً با پایانی عرفی خاتمه پیدا کند. 

طور کلی و  فیلم یک کمدی پیوندی با ژانر مشکل اجتماعی است. استفاده از کمدی به
نمایی  ری برای بزرگزیرژانر کمدی رمانتیک و ترسیم موانع برای رسیدن زوج به یکدیگر راهکا

فیلمی است که محرک روایتی محوری آن جستجوی عشق »کمدی رمانتیک هاست.  و اغراق سنت
 ,McDonald)« کند است، و این جستجو را به شکلی خوشدالنه و تقریباً همیشه با پایان خوش ترسیم می

کمدی رمانتیک  این جستجو در فیلم حاوی نوعی آگاهی طبقاتی است. به عبارت دیگر(. 9 ,2009
بخشد.  دهد و اصالت می کند، ترویج می شود و طبقه متوسط آن را تعریف می بر محوریت عشق بنا می

شود و این  بنابراین عشق گزینشی آگاهانه و آزادانه و بدون تحمیل بیرونی است تا طبقه متوسط پیروز 
ه از زیرژانر کمدی رمانتیک استفاد پندارانه مخاطبان را به خود جلب کند. پایان خوش حس همذات

کند )بلوغ خواهر و برادر( محمل  ها در راه رسیدن به عشق تاکید می که بر بلوغ شخصیت
های نگرشی و ارزشی قراردادی و مدرن است. بنابراین با پیوند  مناسبی برای بروز کشمکش

ر خانواده های جاری د زیرژانر کمدی رمانتیک و ژانر مشکل اجتماعی که بر مسائل و کشمکش
کند، مخدوش شدن مرزها و هنجارهای پذیرفته  طور کلی جامعه تأکید می ای و سنتی و به هسته

شود تا لذت ژانری مخاطب شکل  شده عرفی در تقابل با )ضد(هنجارهای مدرن برجسته می
 بگیرد. 

هایی نظیر زیر نور ماه  ( در تداوم روندی است که با ساخت فیلم1383مارمولک )
( ذیل ژانرهایی جدی نظیر ملودرام یا مشکل 1387(، طال و مس )1382او ) (،1379)

اجتماعی بر حضور محسوس و مستقیم روحانیون بر پرده صحه گذاشتند، هرچند این فیلم با 
نقد جامعه و ارائه تصویر روایی این قشر در قالب ژانر کمدی نوعی هنجارگریزی را به نمایش 

دزدد و هویت دیگری  ار و فراری که لباس یک روحانی را مید گذارد. حضور دزدی سابقه می
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کند در قالب  کند. فیلم تالش می ای برای تماشاگر ایجاد می کند، انتظارات ژانری تازه اتخاذ می 
مداری، تساهل و  های او مفاهیمی نظیر شادزیستی و دین شخصیت سارق و هنجارشکنی

کند تصویری آرمانی از  وی دیگر تالش میتکثرگرایی در جامعه مدرن را مطرح کند. از س
ها و گفتار روحانی در بیمارستان مشهود است. با  روحانیت عرضه کند که در رفتارها و کنش

دستگیری متهم، اثبات کارایی دستگاه عدالت در دستگیری فرد خاطی و مجرم و تحول 
 گیرد.  تدریجی سارق امر هنجارمند شکل می

با ژانر خالفکاری است و ذیل زیرژانر کمدی دلقک جای این فیلم یک کمدی پیوندی 
وپاچلفتی و خصلت ولگردی یا  دار، کارها و رفتارهای دست گیرد که بر ظاهر خنده می

های ضدفرهنگی ژانر کمدی نظیر  نشینی شخصیت اصلی فیلم استوار است. هنجارگریزی کوچ
پیامدهای ناشی از آن، ها و  تعویض هویت سارق و پوشیدن لباس یک روحانی و موقعیت

های رسمی ـ غیررسمی، دین اجباری ـ  های بین فرهنگ و تلقی محمل مناسبی است تا تقابل
های  احساس و بوروکرات ـ خالفکاران، تنش ناپذیر، بی دلبخواهی، زندانبان یا ماموران انعطاف

در تقابل با وار، شعاری و انحصارگرانه  والدین ـ فرزندان، دین به مثابه رویکردی مناسک
های  گرا مطرح شوند. حاصل بازنگری یا تأیید طرحواره رویکرد عرفانی و تکثرگرا و تساهل

تماشاگران گوناگون از تصویر روحانیون است. از سوی دیگر فیلم از قراردادهای ژانر 
خطر مخاطب به جهان مجرمانه بدون عواقب آن  کند تا امکان ورود بی خالفکاری استفاده می

سر کند. در نتیجه لذت ژانری ناشی از امر هنجارگریز )جعل هویت یک روحانی به وسیله را می
 شود.   موکد می« خالف آخر و عاقبت ندارد»یک خالفکار( نهایتاً با دستگیری او امر هنجارمند 

ها را در  ها و کشمکش ( با استفاده از نظام ژانری کمدی دوگانگی1383اگر مارمولک )    
ها  ( این دوگانگی1384کند، مکس ) بندی می تکثرگرا به دین صورت–د انحصاری قالب رویکر
کند. این  واال )رسمی( عرضه می -پسند )غیررسمی( ها را در قالب رویکرد عامه و کشمکش
( پیوندی از ژانرهای کمدی و 1384توان ذیل زیرژانر کمدی شخصیت یا مکس ) فیلم را می

(، حضور بودو در 1932) 1بودو از غرق شدن نجات یافتگونه که در  موزیکال است. همان
کند، حضور ناخوانده  های درونی را برمال می ها و تنش ها، ریاکاری خانواده بورژوا، تناقض

ها،  ها، دورویی ها، ریاکاری آنجلسی در کشور، تناقض ای لس عامل هنجارشکنی نظیر خواننده
مبتنی بر فرهنگ رسمی و بوروکراتیک را برمال های درونی خانواده و جامعه  ها و کشمکش تنش

گیرد.  عاملی ناخوانده از ایران، امر هنجارمند فیلم شکل می عنوان بهکند. با خروج مکس  می
کم نه تنها به افشای  های او طی حضور در ایران، دست رسد هنجارگریزی هرچند به نظر می

 

1. Boudu Saved From Drowning 
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ها و روابط غیرتعاملی بین  ر تغییر پویشها و بوروکراسی اداری منجر شده است، بلکه ب ریاکاری 
 مادر و فرزندش نیز کمک کرده است. 

این فیلم ذیل زیرژانرهای کمدی شخصیت )دلقک(، کمدی پوپولیسم و ژانر موزیکال جای 
هایی نظیر مواضع ضدروشنفکری، ایمان به استمرار خوشبختی  گیرد. کمدی پوپولیسم مؤلفه می

هایی نظیر  گونه که فرانک کاپرا مؤلفه و غیره دارد. همان و کنار آمدن با هم، فردگرایی
( نیز کارگزاران 1384دهد، در مکس ) طلبی، فساد، فریب را به فرهنگ رسمی نسبت می جاه

شوند. فیلم در قالب  طلب، فریبکار تصویر می فرهنگی به صورت موجوداتی فاقد فردیت، جاه
ای که  گونه مرج و پردازد و نهایتاً در جهان هرج می ژانر کمدی به مواجهه فرهنگ واال و پوپولیسم

شود.  کید میأپنداری مخاطب با پوپولیسم ت گیرد، بر همذات ها شکل می بر اساس تقابل
توانند بدون هیچ محدودیتی احساساتشان را از طریق  های ژانر موزیکال می ازآنجاکه شخصیت

حساسات ناخوشایند و پیچیده را به رقص و آواز بیرونی کنند، این ژانر قابلیت عرضه ا
( این ژانر در پیوند با زیرژانر کمدی 1384های ساده و مستقیم دارد. در نتیجه در مکس ) شیوه

های او  شود تا هنجارگریزی های رایج عرضه می دلقک، شخصیتی متفاوت به دور از ریاکاری
 ها شود.  محملی برای افشاگری

ها یا  های قبل دولت محور، دفاع مقدس( در دهه ی اکشنها های ژانر جنگی )فیلم در چرخه
کردند. تاکید بر حفظ  ای رزمندگان تاکید می نهادهای مسئول بر ترسیم چهره واقعی و اسطوره

مسئوالن بنیاد فارابی قواعد سخت و  1360ای از دهه  ای بود که در برهه این تصویر به گونه
های  ( و اخراجی1386) 1های  کردند. خراجی ناپذیری برای ساخت ژانر جنگی وضع انعطاف

ها و اهداف جنگ، مفهوم دشمن،  ( به بازنگری چهره و شخصیت رزمندگان، ارزش1388) 2
پردازند. رزمندگان بسیجی این دو فیلم  بعد ماورایی و معنوی جبهه، شهادت و غیره می

ها،  های زمینی این آدم گیزهروند. ان اند که هریک به دالیلی شخصی به جنگ می ای هایی توده آدم
ای و  اند(، زبان غیررسمی و محاوره شهری های مشخصشان )که عمدتاً پایین خاستگاه

شان، تاکیدشان بر مردانگی، شجاعت و رفاقت در تقابل با تصویر  رفتارهای التی و جاهلی
گر از جهانی( است. دسته دی هایی وارسته و آن ای پیشین )انسان روایی رزمندگان اسطوره

هایی  ای مثبت دارند، انسان رزمندگان جبهه نظیر میرزا و روحانی نیز نظیر دسته اول چهره
جنگی پیشین را  های  های وارسته فیلم های شخصیت وارسته، بشاش و اهل تساهل که ویژگی

ها از دین و  های آن ای عبوس یا باورهایی جزمی داشته باشند. قرائت دارند، بدون اینکه چهره
ها و کردارشان نیست.  شان است و تناقضی بین حرف گ و شهادت در راستای عرفان عملیجن

اند.  مقدس، ریاکار و جزمی های خشکه در برابر این دو دسته، گروه سومی نیز وجود دارد که آدم
طور کلی  به ،گردد. بنابراین ( بازمی1377های ضدجنگ )هیوا  های این دسته سوم به فیلم پیشینه
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های جنگی تعریف  ای برای فیلم های ژانری تازه ی و تقاطع  ها انتظارات ژانر ه اخراجیگان سه 
کند. غافلگیری و کنجکاوی و استقبال تماشاگران از این سه فیلم ناشی از مواجهه مستقیم  می

شهری  ضدفرهنگ یا هنجارگریزی )ترسیم گروهی از رزمندگان با خصوصیات پوپولیستی پایین
روند( و هنجارمندی فرهنگی  بار و برخی نیز با مقاصد گوناگون به جبهه میکه برخی به اج

جنگند و شهید  ها به رزمندگانی که در راه دفاع از وطن و همرزمانشان می )تحول شخصیت
ها تصاویری  کند به بهای امر هنجارمند فرهنگی، از شخصیت شوند( است. فیلم تالش نمی می

 د. بینی خلق کن قالبی و قابل پیش
اند که همراه با  این دو فیلم پیوندی از ژانر کمدی، زیرژانر کمدی پوپولیستی و ژانر جنگی

پردازند.  ساختارهای معنایی ژانر جاهلی به بازنگری ساختارهای نحوی و معنایی ژانر جنگ می
سو، رفتارهای هنجارگریز این  استفاده از ژانر کمدی این مزیت را دارد که تماشاگر از یک

ها را با  کند، از سوی دیگر تحوالت و سادگی و پاکی درونی آن ها را جدی تلقی نمی صیتشخ
پندارد. استفاده از زیرژانر کمدی پوپولیستی  شان یکسان نمی کردارها و گفتارهای ظاهری

ها با رفتارها،  ها درباره جنگ. شخصیت نگری تالشی است برای تعدیل کردن باورها و جزمی
باکی،  منشی، تهور، بی ها )لوطی های رفتاری جاهل شان همان شیوه شیوۀ زندگی ها و کالم تکیه

دهند. بنابراین فیلمساز با استفاده از ساختارهای  مردانگی و جوانمردی و غیره( را بازتاب می
کند.  معنایی ژانر جاهلی و انتقال آن به ساختارهای نحوی ژانر پیوندی کمدی جنگی اقدام می

صر با ساختارهای ژانر جنگی در راستای هنجارگریزی و پرهیز از قراردادهای تلفیق این عنا
هرجهتی  به های متعدد و باری رسمی برای تصویر کردن جنگ تحمیلی است )برای نمونه انگیزه

شده میان رزمندگان در جبهه و غیره(. از سوی دیگر  افراد، دیدگاه طنزآمیز به مناسبات کلیشه
شان در رویارویی با دشمن در راستای  اهراً ناآشنا با جنگ و کنش نهاییتحول تدریجی افراد ظ

 گیری امر هنجارمند است.  شکل
( تالش شده با اتکاء به فرهنگ 1388، 1386)  2و  1های  گونه که در اخراجی همان     

ها یا نیروهای نادیده گرفته شده به ژانر جنگی فراهم  شفاهی، فضایی سوم برای ورود حاشیه
نیز دو قطب افراطی یک طیف واحد  1380های دیگر نیمه دوم دهه  گردد، در برخی فیلم

های درگیر  هایی بین سه دسته از گروه ها نهایتاً مرزگذاری گانه اخراجی شود. در سه بازنمایی می
( هر دو قطب ماجرا )سنت  ـ 1387که در فیلمی نظیر چارچنگولی ) حالی انجام شد، در

( 1382ا هم بدون جانبداری تصویر شوند. اگر در فیلم توکیو بدون توقف )ضدسنت( هر دو ب
( نوعی نگرش خنثی یا 1387شود، در چارچنگولی ) نهایتاً وزنه مدرنیته بر سنت پیروز می

طرفانه هر دو قطب برجسته است. امر هنجارگریز فیلم از ترسیم  رویکرد مبنی بر ترسیم بی
شده  یک مظهر جناح یا نگرشی شناخته گیرد که هر طی شکل میها و اعمال دو تیپ افرا موقعیت
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دار  ها و خصوصیات افراطی این دو نگرش بر پرده نه تنها وضعیتی خنده هستند. ترسیم کنش 
دهد. امر هنجارمند با جدا شدن دوقلوها از  های نیرومندی را شکل می بلکه هنجارگریزی

 گیرد.  یها با نامزدهایشان شکل م یکدیگر و ازدواج آن
فیلم پیوندی از ژانرهای کمدی )پوپولیستی( و جاهلی است. ژانر کمدی قالب مناسبی        

ها در رفتارها و کردارها و ظاهر دو برادر دوقلوی به  هاست و تقابل برای بزرگنمایی و تفریط
مد کند. خانواده نامزد اح ها و نامزدها نیز تسری پیدا می ها، خانواده هم چسبیده، مکان

مدرن دارند. این تقابل همان  ها و رفتارهای جاهلی و خانواده نامزد محمود ظاهری شبه شمایل
عنوان موجوداتی  ها به نماد مردانگی و غیرت و سنت با فکلی عنوان بهها  مواجهه جاهل

کند. انتساب رفتارها و شیوۀ زندگی سنتی به یک قطب و  زده را تداعی می مدرن و غرب شبه
گرایی پوپولیستی را رقم  مدرن و سطحی به قطب دیگر، نوعی تنزل های شبه و شیوهرفتارها 

 گرا تصویر شوند.   زند تا هردو قطب با دیدگاهی پوپولیسم می
های  تفاهم های ژانری از سوء ( امرضدفرهنگ یا هنجارشکنی1390در ورود آقایان ممنوع )      

ه غیرانتفاعی دخترانه، هجو شخصیت مدیر ناشی از حضور  یک معلم مذکر و مجرد در مدرس
تر و  هایی فمینیستی و روشنفکرانه دارد به سیاق نگرش پوپولیستی کلی مدرسه )که نگرش

ها، دوش  های کالمی و تصویری جنسی )نظیر رؤیاهای زن، مسواک زدن دندان رایج(، شوخی
زدواج است. با آب سرد معلم ریاضی( و همچنین پافشاری و مقاومت برای تن دادن به ا

ها )که روابطشان بر اساس مناسبات سنتی شکل نگرفته است( با عرف و  همسویی شخصیت
 گیرد.  شان امر هنجارمند فرهنگی شکل می های جامعه و ازدواج نگرش

های کمدی رمانتیک و نوجوانان است. عمومًا در زیرژانر کمدی رمانتیک  فیلم پیوند ژانر      
هاست. قهرمان مرد و زن پس از غلبه بر موانع و  ها و ایدئولوژی نگرشها حول تقابل  کشمکش

های  رسند. موانع در این فیلم ناشی از نگرش هایشان به وصال هم می دگرگونی شخصیت
بدبینانه و فمینیستی شخصیت مؤنث فیلم درباره ازدواج و مفاهیمی نظیر عشق است. نهایتاً 

شوند. در این  مند می ها متحول و به هم عالقه زن براساس قوانین ژانری کالسیک مردها و
دبیرستان نوجوانان محل تحصیل،  از جملهراستا، فیلم با درآمیزی عناصری از ژانر نوجوانان )

های المپیادی دبیرستان که مطالباتی دارند( با زیرژانر کمدی رمانتیک، مدیر  گروه نوجوان
 ق دهند. بنابراین نوجوانان فیلم به شکلی محرک وای رمانتیک سو میل دبیرستان را به رابطه بی

 بسترساز پیرنگ اصلی فیلم هستند.
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 های آماری   وضعیت پیوندی نمونه .1جدول  
 امر هنجارگریز/ هنجارمند وضعیت پیوندی  سال

 ها نشین اجاره 1366
کمدی، مشکل 

 اجتماعی، وحشت
/ ورود امداد غیبی  ترکیب ناهمگون سنت و مدرنیته

 فصل موقتی مشکل مسکن و و حل

 دیگه چه خبر؟ 1371
کمدی رمانتیک و فیلم 

 زنان
های گوناگون در جامعه /  گریزی و نقد نگرش واقعیت

 ای ازدواج و تشکیل خانواده هسته

 کمدی سیاه، ملودرام هنرپیشه 1372
های به ظاهر شخصی و نانموده/  چرانی در حریم چشم

 بارداری زن و تولد فرزند

 برفی آدم 1376
کمدی، مشکل 
 اجتماعی، جاهلی

های  پوشی مرد، تغییر هویت، حضور شمایل زن
جاهلی و موسیقی بازاری/ بازگشت به خویشتن، 

 یافتن همسر آینده و بازگشت به وطن

 کمدی، علمی، تخیلی مرد عوضی 1377
های دوپهلو/ تعامل بین دو زن،  مثلث عشقی، شوخی

 هویت دوپاره شده مرد

1382 
بدون توکیو 

 توقف
کمدی رمانتیک، 
 مشکل اجتماعی

/ ازدواج و  مفهوم عشق مدرن در تقابل با سنت
 های مدرن همسویی با نگرش

 مارمولک 1383
کمدی دلقک، 

 خالفکاری

ها و پیامدهای  پوشی، موقعیت تعویض هویت، بدل
ناشی از حضور روحانی جعلی/ دستگیری و اجرای 

 عدالت، تحول تدریجی سارق

کمدی دلقک،  مکس 1384
 موزیکال

های  های ریتمیک و موزیکال، شکاف ساحت صحنه
رسمی و خصوصی / خروج مهمان ناخوانده، بهبود 

 روابط مادر و فرزند

1386 
 (1)ها  اخراجی
 (2ها ) اخراجی

 کمدی جنگی
ها  / تحول تدریجی آن تغییر تصویر روایی رزمندگان

 در جنگ

 کمدی، جاهلی چارچنگولی 1387
مدرن  ها و اعمال دو تیپ افراطی شبه عیتترسیم موق

ها(/ ازدواج، جداشدن  ها( و سنتی )جاهل )فکلی
 هم چسبیده های به دوقلو

1390 
ورود آقایان 

 ممنوع
کمدی رمانتیک، 

 نوجوانان

های جنسی، مقاومت در برابر ازدواج، هجو  شوخی
/ ازدواج و همسویی با  شخصیت فمینیست

 های جامعه نگرش
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گیری بحث و نتیجه   
دهند که ژانر کمدی روندمحور است و قابلیت پیوندی شدن با  های آماری نشان می نمونه

ژانرهای گوناگونی نظیر مشکل اجتماعی، کودک، موزیکال، فیلم زنان، ملودرام، علمی تخیلی، 
های پیوندی ژانری رابطه تنگاتنگی با  خالفکاری، جنگی، نوجوانان و جاهلی را دارد. وضعیت

توان به  ، می1های آماری در جدول  های ژانری دارند و با توجه به وضعیت ژانری نمونه تقاطع
( پیوندسازی ژانر کمدی با مشکل 1366ها ) نشین های پژوهش پاسخ داد. در اجاره پرسش

اجتماعی محملی برای بروز هنجارگریزهای فرهنگی، ترکیب ناهمگون سنت و مدرنیته در 
ست تا امر هنجارمند با ورود امداد غیبی و با واگذاری آپارتمان سطح فردی و جمعی جامعه، ا

( ژانر کمدی در پیوند با فیلم 1371بدون مالک به مستاجران شکل بگیرد. در دیگه چه خبر؟ )
بار واقعیت و  تر زنان و همچنین گریز از جهان کسالت زنان و فانتزی به طرح مباحث جدی

های شخصیت اصلی  شود. هنجارگریزی نگیزتر منجر میا تر و هیجان تجربه دنیایی پرکشمکش
( امر هنجارگریز از 1372شود. در هنرپیشه ) فیلم نهایتاً با ازدواجی رمانتیک هنجارمند می

چرانی مخاطب در جهان به ظاهر خصوصی هنرپیشه و امر هنجارمند از طریق  طریق چشم
های فیلم از طریق  ( هنجارگریزی1376شود. در آدم برفی ) فصل می و حلی ملودراماتیک حل راه

شود و  ژانر مشکل اجتماعی )دغدغه شخصیت برای مهاجرت به خارج از کشور( میسر می
پوشی و بازگشت تیپ جاهلی با بازگشت به خویشتن و وطن و  هایی نظیر زن هنجارگریزی

تخیلی  ( استفاده از ژانر علمی1377شوند. در مرد عوضی ) یافتن شریک زندگی هنجارمند می
ها همراه با  بخشی به ترسیم یک رابطه هنجارگریز مثلثی بین شخصیت امکان مشروعیت

ها  کند و نهایتاً با مصالحه ظاهری بین شخصیت های دوپهلوی جنسی را فراهم می شوخی
( پیوند کمدی رمانتیک با ژانر مشکل 1382شود. در توکیو بدون توقف ) هنجارمند می

دهد تا این  کلی سنت قرار می طور بهرا در تقابل با عشق سنتی یا  اجتماعی مفهوم عشق مدرن
( پیوند با ژانر 1383ها هنجارمند شود. در مارمولک ) هنجارگریزی با ازدواج شخصیت

پوشی و  هایی نظیر استفاده از شمایل روحانیون و بدل خالفکاری امکان هنجارگریزی
کند تا با تحول  کار را فراهم میهای کمیک ناشی از جعل هویت شخصیت خالف موقعیت

( پیوند با ژانر موزیکال 1384تدریجی خالفکار و دستگیری او هنجارمند شود. در مکس )
امکان به چالش گرفتن فرهنگ رسمی و خصوصی از طریق یک خواننده پوپولیستی را فراهم 

شود. در  ند میکند که با خروج او از ایران و درک بهتر روابط والدین و فرزندان هنجارم می
( پیوند با ژانر جنگی و جاهلی امکان ترسیم تصویر روایی 1388، 1386) 2و  1های  اخراجی

کند و امر هنجارگریز با تحول تدریجی  ای از رزمندگان را از منظری پوپولیستی فراهم می تازه
و تیپ یا ( پیوند با ژانر جاهلی امکان ترسیم د1387شود. در چارچنگولی ) آنان هنجارمند می
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کند که با ازدواج و جدا شدن دوقلوهای به هم چسبیده  تفکر افراطی فکلی و سنتی را فراهم می 
( پیوند کمدی رمانتیک با ژانر 1390گیرد. در ورود آقایان ممنوع ) هنجارمندی شکل می

های بصری جنسی و هجو  هایی نظیر شوخی نوجوانان محملی برای ترسیم هنجارگریزی
های  ها با نگرش شود تا با ازدواج و همسویی شخصیت یستی و ضد ازدواج میهای فمین تیپ

 تر عرفی هنجارمند شود.  جامع
 
 

  


