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چکیده

اگرچه بهطورکلی ،هم صاحبنظران حوزه فولکلور و هم پژوهشگران حوزه فتیلم ،از
مطالعه ارتباط میان فولکلور و فیلمها و برنامههای تلویزیونی عامهپسند ،غافل شتدهانتد،
در این حوزه ،مقالهها و پارادایمهای محدودی تولید شدهاند که اثر آنها را حتی در دیگر
شاخههای مطالعاتی نیز میتوان مشاهده کرد .مطالعته حاضتر ،بررستی انتقتادی ادبیتات
دانشگاهی موجود حول ارتباط میان پژوه های معاصتر حتوزه فولکلتور و فتیلمهتا و
برنامههای تلویزیونی عامهپسند است.
پل اسمیت 8در یکی از تازهتترین مقتاالت ختود بتا عنتوان «افستانههتای معاصتر»،4
سخنان

را با انتقاد از کمبود ظاهری پتژوه هتای فولکلتوری متمرکتز بتر فتیلمهتای

عامهپسند آغاز میکند .او «کنایهای ظریف در این حقیقت» میبیند «که اگرچه فیلمهتایی
مثل «مرد شکالتی» 5ت کیدی بر نق

متخصص فولکلور بهعنوان جمعکننده افستانههتای

 .2بخ هایی از مقاله اصلی به دلیل آن که خارج از موضوع بودند حذف شدند برای مطالعه اصل مقاله رجوع کنید به:

Mikel J. Koven, “Lecturer, Department of Theatre, Film and Television”, Journal of
American Folklore, 116(460): pp: 176-195.

 .1مترجم و کارشناسی ارشد معماری ،رایانامهehsanhanif@gmail.com :
3. Paul Smith
4. contemporary legend
5. Candyman
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معاصر هستند ،خود همین متخصصان ،به نقت

صتنعت ستینما و تلویزیتون بتهعنتوان

مصرفکننده و توزیعکننده افسانههای معاصر ،توجته انتدکی داشتتهانتد» گ. 283 :2333
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اسمیت در ادامه ،فهرستتی کوتتاه از انتدک کارشناستان فولکلتوری ارائته متیدهتد کته
نوشتههایی در حوزه سینمای عامهپسند و افسانههای معاصر داشتهاند .البتته بایتد اذعتان
داشت که کار اسمیت به دلیل تمرکز صرف بر افسانههای معاصر ،چندان جتامع نیستت
اما به هر حال ،حقایقی را آشکار میکند کته راه را بترای اکتشتافات بیشتتر متخصصتان
دانشگاهی و کارشناسان فولکلور در حوزه سینما و تلویزیون عامتهپستند بتاز متیکنتد.
درواقع ،نگارنده نیز متت ثر از همتین مقالته ،دریافتته کته اکنتون زمتان بررستی ادبیتات
دانشگاهی حوزه فولکلور و سینمای عامهپسند فرارسیده است.
مطالعه سینمای عامهپسند از چند نظر برای کارشناسان حوزه فولکلور اهمیت داشتته
و آنان تالش کردهاند تا در این زمینته ،کارهتایی را صتورت دهنتد و حتتی در ستطحی
توانستهاند فرآیند همگنشدن نمودهای فرهنگی بهواسطه رسانههای جمعتی را مشتاهده
و ردیابی کنند .بخشی دیگر از این پژوه ها نیز به کشف موتیفها و گونههای روایتی
سنتی نمودیافته در سینما و تلویزیون عامتهپستند پرداختتهانتد .همچنتین دیگرانتی نیتز
بودهاند که در حوزه فولکلور ،محدودههای بیشتری را در ارتباط بتا متتون فرهنتگعامته
مورد کنکاش قرار دادهاند ،محدودههایی مانند چگونگی بازتاب باورهتای ستنتی عامته،
فرهنگ طرفداری ،آیینهای مرتبط با فرهنگ مصرفی عامه ،روایتهای مرتبط با فناوری
و وجود نسخههای متکثری از متون به نظتر بالتغییتر در حتوزه فرهنتگعامته .پتی

از

اسمیت نیز بروس جکسون 2در سال  2333با انتشار مقالهای با عنوان «یادداشتی در باب
فیلم» 1در «نشریه فولکلور امریکایی» 8نستبت بته نبتود پژوهشتی ستامانمنتد در حتوزه
فولکلور و سینما اعتراض خود را نشان داده بود .از همان هنگام ،مطالب بستیاری حتول
این موضوع منتشر شدند و حال زمان آن رسیده که با بررسی این نوشتهها محدودههتای
جدیدتری را در حوزه پژوه های فیلم و فولکلور کشف کنیم.
1. Bruce Jackson
2. A Film Note
3. Journal of American Folklore
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متلها 1و فیلمها

شاید بتوان سینما و بویژه پویانماییهای کتارتونی را موفتقتترین شتکل رستانهای ارائته
متلها دانست .در این حوزه ،بهراحتی میتوان موجودات تخیلی فولک را ساخت و بته آنتان
حیات بخشید .بیتردید تا حال حاضر گ 2347بهترین نوع از این حیتاتبخشتیهتا را بایتد
پویانمایی «سفیدبرفی و هفتکوتوله» 8گ 2387دانست که محصول والتدیزنی 4بوده استت.
به شکلی غیرمنتظره ،بسیاری از بزرگساالنی که مدتها پتی

عالقته ختود بته متتلهتا را از

دست داده بودند ،جذب این محصول قدیمی و تخیلی فولک شدند .گ]472 :2377 [2347
از نظر تامسون ،پخ

داستان از طریق سینما ،بینندگان را تشویق به اکتشتاف مجتدد

آن خواهد کرد .او مجذوب این حقیقت شده است که از این طریق میتوان متنی منفترد
را همزمان ،در دستترس شتمار بستیاری از مخاطبتان قترار داد گهمتان . 214 :در قلتب
رویکرد تامسون در قبال فیلمهای مبتنی بر متل ،این شناخت ضمنی وجود دارد که متتن
تولیدی دیزنی تنها میتواند یکی از انواع مختلف آن متن بهخصوص باشد.
صرف نظر از دریافت ضمنی تامسون ،نظریهپردازان مت خر ،چه در حوزه فولکلتور و
چه در حوزههای دیگر ،سینما و بویژه متون تولیدی دیزنی را تالشی در راه رستیدن بته
قطعیت و از آن طریق تجسمبخشی بته یتک روایتت بتهخصتوص متیبیننتد .براستاس
یافتههای پگی روسو 5از این طریق روایتهای سنتی را «میتوان  ...با نسخههای بصری
دروغینی از خودشان ،جایگزین ساخت» گ . 23 :2331روسو به هجمتهای علیته دیزنتی
اشاره میکند که دستکم از سال  2375ادامه داشتته استت ،یعنتی زمتانی کته فترانکس
کالرک سایر 7در نامهای به لسآنجلستایمز ،دیزنی را «به خاطر دون بودن سنت ادبیات
1. Märchen
2. Stith Thompson
3. Snow White and The Seven Dwarfs
4. Walt Disney
5. Peggy Russo
6. Frances Clark Sayer
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استیت تامسون 1سینما را کانال پخشی فوقالعاده و نوعی رویداد قصهگویی میداند.
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کودکان » مورد انتقاد قرار میدهد .سایر او را به چند مورد متتهم متیکنتد 2 :احتترام
نگذاشتن به «تمامیت مخلوقتات اصتلی» 1 ،سوءاستتفاده و عوامانتهستازی متتن بترای
شماره  06بهار 9911

رسیدن به اهداف خود؛  8ارزش قایل نشدن برای «حقایق مردمشناسانه یا روانشناسانه
فولکلور»؛ « 4ارائه نسخههای فیلمی ناقص و معیوبی که درواقع ،پارههایی از فرم اصیل
محسوب میشوند»؛ و « 5تصویرسازی کتابها با تصاویری جلف و زننده که در آنهتا،
همه شاهزادهها به کاریکاتوری از کری گرنت 2میمانند؛ همته شتاهزادههتا بته ستمبولی
جنسی تبدیل شدهاند» .گهمان12 :
این برداشتهای «بالتغییر» شرکت دیزنی در قالب فرمهای کتابی گو بته نظتر ستایر،
کیفیت پایین این فرم نشانی است آشکار از ادعای ضتمنی دیزنتی مبنتی بتر تصتاحب
روایتهای فولکلوری از طریق خلق متنهای به لحا هژمونیک «قطعی» .بر این اساس
فیلمها ،روایتهای سنتی را بته متتون منفترد «قطعتی» تبتدیل متیکننتد کته جتایگزین
گونههای شفاهی سیالتر میشوند .لیندا دگ 1اشاره میکند:
رسانه ،دهکدهای جهانی را گاگر بخواهیم تعبیر مناسب مارشال مکلوهان 8را به کتار
ببریم خلق کرده که در آن ،اطالعات یکدست همگنکننده و داستانهایی که هتمراستتا
با بازار تولید انبوه اصالح شدهاند ،گونهای نتو از اجتمتاع را شتکل دادهانتد .ایتن گونته
جدید از اجتماع را در ارتباط با جامعهای که براساس گروههای جمعیتی مختلفی چتون
اشتغال ،قومیت ،سن ،جنسیت و مذهب دستتهبنتدی شتده ،متیتتوان اجتماعتات ناقتلِ
فولکلور یا فولک دانست .جامعهای که در آن ،جریان یکنواختت اطالعتات هتویتی بته
شکلی سامانمند ،شهروندان را فرهنتگپتذیر و بته مصترفکننتدگان کاالهتای فرهنگتی
هویتی تبدیل میکند .این کار با خلق نظام اجتماعی مساواتطلبانهای صورت متیگیترد
که قدم را از مرزبندیهای ملی فراتر میگذارد .گ18 :2334
به نظرِ دگ ،پژوهشگران حوزه فولکلور اغلب احساس میکننتد کته فرهنتگ پتاپ،
بویژه از طریق رسانههایی چون فیلم و تلویزیون ،تالش دارد فرهنگهتای نتاهمگون را
1. Cary Grant
2. Linda Degh
3. Marshall McLuhan
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در قالب نظامی یکپارچه و منفرد از مصرفگرایان ،همگن سازد .آنان احساس متیکننتد
که فرهنگهای محلی و گونههای منطقهای ،بهواسطه این نیروی فرهنگی وحشتتناک در
به شکلی مشابه ،جرالد توماس 1نیز به نق

برنامههای نمایشی تلویزیتون در ستنت

قصهگویی فرانکو ت نیوفاندلند 8اشاره میکند .او دریافته است که وا ه «کونتس» 4هتم در
برنامههای نمایشی تلویزیون و هم در داستانهای شتفاهی ستنتی فولکلوریتک بته کتار
میرود گ . 848 :2330از نظتر تومتاس «میتان زنتدگی حقیقتی ستاکنان فرانستویزبتان
نیوفاندلند گو همچنین دیگران و پیرنگ برنامههای نمایشی تلویزیتون ،آنقتدر شتباهت
وجود دارد که بتوان درجه باالیی از همخوانی شخصیتی را به آنها نسبت داد ».آنچه وی
بر آن ت کید میکند ،شباهت میان این دو رسانه ،همسو با ساختارهای روایی سنتی است:
در این مورد بهخصوص میتتوان بته «قتانون دو در یتک صتحنه» 5الکتس الریتک 7در
فیلمپردازی و ساختار روایی نمای های تلویزیونی اشتاره کترد گهمتان . 847 :بتا ایتن
حال ،توماس عقیده دارد که نمای های تلویزیتونی نیتز بتر اجراهتای داستتانی جمعتی
اثرگذار بودهاند :پی

از نفوذ گسترده تلویزیون ،اجرای قصهگوها بتا حرکتات دستت و

صورت بیشتری همراه بوده است و براساس فرضیه توماس ،سبک ایستا و کمتحترکتتر
اجراهای قصهگویی کنونی ،بیشتر تحت ت ثیر نمای هتای تلویزیتونی و ستبک ایستتای
اجرای آنها قرار گرفته است .گهمان843 :
توماس به نکته مهمی اشاره میکند اما بنیان مقاله او بتر از دستترفتتن ستبکهتای
اجرایی سنتی و ت کید بر ت ثیر تکاملی رسانههای جمعی بهعنوان عامل ایتن فقتدان قترار
دارد .الیزابت تاکر نیز به همین ترتیب ،به نسخههای تولیتد انبتوه شتده ایتن روایتتهتا
 .2باید اشاره داشت که با این حال محققان فولکلور و فرهنگی دیگری ادعایی خالف این ایده مطرح کردهاند که رسانه جمعی
موجب همگنشدن فرهنگ میشود .گنروائز و لبا. 2834 ،
2. Gerald Thomas
3. Franco- Newfoundland
4. contes
5. Law of Two to a Scene
6. Alex Olrik
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خطر انقیاد قرار گرفتهاند.

2
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بهعنوان جایگزینی برای گونههای شتفاهیِ موجتود در چرخته کالمتی اشتاره متیکنتد.
دیدگاه یاد شده ،در این نکته با دیدگاه سایر تالقی پیدا میکند کته نستخههتای دیزنتی،
شماره  06بهار 9911

متلهای سنتی خود را جایگزین متنهای سینهبهسینه شفاهی اصتلی کتردهانتد و از ایتن
طریق سعی داشتهاند موقعیت کانونی خود را بته اثبتات برستانند .پتژوه تتاکر نشتان
میدهد که کودکان امروز به متنهای روایی ویدیوها اجازه دادهاند تا سبکهتای اجترای
قصهگویی خودشان را بر دیگران چیره سازند« .همه ]کودکتانی کته او در مطالعتهاش از
آنان کمک گرفت[ به عنوان نقطه شروع روایتهایشان از نسخههتای ویتدیویی استتفاده
کردند» گ . 15 :2331به اینترتیتب ،تتاکر بتر اهمیتت روایتتهتای ویتدیویی در بستط
اندوختههای قصهگویی کودکان ت کید دارد .او به روایتتی از داستتان «ستیندرال» 2اشتاره
میکند که دختری چهارساله به نام امیلی برای تعریف کرده است .او در ایتن روایتت،
یک داستان رمانتیک متلگونه را با یک داستان خونآشامی ترکیب میکند.
در ذهن او ،میان ساختار پیرنگ سیندرال و پیرنگ یک فیلم معمول خونآشتامی گبته
نظر در اینجا دیگر مدل روایتی همین باشد هی تضادی دیده نمیشود .او خیلی ستاده،
هر آنچه را دوست داشته از این دو منبع برداشته و در داستان خود ،با یکتدیگر ترکیتب
کرده است؛ درحالیکه دستکم یک بچه در جمع مخاطبان میخواست مطم ن شود نتام
«سیندرال» بهدرستی ذکر شده ،امیلی قصد خود را میدانست و به مهارتهای

بهعنتوان

قصهگو اعتماد کامل داشت گهمان. 13 :

مقاله تاکر این مشاهده سیلویا گریدر 1را بسط میدهد که بچهها روایت پیرنتگهتای

داستانی را براساس نمای ها و فیلمهای تلویزیونی محبوبشان تکرار میکننتد ،امتا ایتن
تکرارها ،با قصهگوییهایی بسیار پیچیده و اصیل همراه میشوند .گریدر این روایتتهتا
را «روایت شکلهای رسانهای» 8مینامد و بهعنوان ماهیتهایی تعریفشتان متیکنتد کته
«رسانه و سنت شفاهی را بته همزیستتی ]متیرستاند[ :رستانه ،محتتوا ،ستنت شتفاهی،

موقعیتها و چارچوبهای مختلف اجترای ایتن روایتتهتای معاصتر و ترکیبتی را در
1. Cinderella
2. Sylvia Grider
3. media narraforms
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اختیار میگذارند» گ . 217 :2332بههمین ترتیب ،کی استون 2نیز اشاره کترده استت کته
نسخههای فیلمی دیزنی از متلهای سنتی ،با ابقای عناصر تخیلی این داستانها ،به تخیل
تاکر نیز همچون گریدر و استون دریافته است «همزمان که باید حواسمان بته نحتوه
استفاده کودکانمان از دستگاههای ضبط و پخ

ویدیویی باشد ،نبایتد چنتدان نگتران از

بین رفتن خالقیت آنان بهواسطه تکرار نمتای

ایتن داستتانهتا در نوارهتای ویتدیویی

باشیم .در حتال حاضتر ،بته نظتر متیرستد ارتبتاط مولتدی میتان صتفحه تلویزیتون و
قدیمیترین ابزار قصهگویی ،یعنی دهتان ،برقترار استت» گ . 82 :2331بته گفتته تتاکر،
اگرچه حال ،هر دو روایت رسانهای و شفاهی متیتواننتد بته بقتای ختود ادامته دهنتد،
همزیستی آنها موقت است .نکته تلویحی در مقاله او ایتن ایتده استت کته هتر دو ایتن
روایتها نمیتوانند از این جریان جان سالم به در برند و به احتمال ،نوع شتفاهی آن از
بین میرود تا نوع رسانهای بتواند به حیات خود ادامه دهد.
مطالعاتی چون مطالعات تاکر ،توماس و روسو به این بح

میپردازند که آیا متون متورد

استفاده در رسانههای جمعی را به طور عمده ،به دلیل ابزار انتقتالیشتان ،متیتتوان فولکلتور
دانست یا خیر .اما برخالف آنان الیزابت برد ،1ابزارهای انتقالی را مس له اصلی نمیداند:
باید فراموش کنیم که آیا فرهنگعامه ،فولکلور را «انتقال میدهد» یا خیر .در عتوض
باید از خود بپرسیم؛ آیا دلیل موفقیت برخی اشکال ،بهخصوص فرهنگعامه ایتن استت
که از خود عملکردی همچون فولکلور نشان دادهاند؟ ممکن استت حتتی روایتتهتای
ال نتو ،جتایگزین کترده باشتند؛ بنتابراین،
فولک را تا اندازهای با چیزی هرچند نته کتام ً
فرهنگ عامهپسند به دلیل طنینی که به همراه دارد ،محبوب است ،به دلیتل تمتایل

بته

مجموعه موجود رسوم داستانی مخاطبان .گبرد2337 ،
فرهنگعامه در چنین مسیر توسعهای میتوانتد رفتتاری در قالتب اشتکال فولکلتور
سنتی از خود نشان دهد؛ مسیری کته بنیتان بستیاری از مطالعتات کنتونی را شتکل داده

1. Kay Stone
2. Elizabeth Bird
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کودک اجازه بسط یافتن میدهند .گ187 :2332ت. 187
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است .برای مثال ،کاون به این مس له میپردازد که چگونه فیلمهایی چون «باشگاه جتوی
الک» 2گ 2338و «چطور یک لحاف امریکایی را میستازند» 1گ 2335ستاختارها ،متتون
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روایی و الگوهای گفتاری زنان را بازتولید میکنند گکاون 2333 ،الف یتا چطتور فتیلم
«فهرست شیندلر» 8گ 2338میتواند به آیین قصهگتویی در مراستم عیتد پستح 4یهتودی
تشبیه شود؛ مراسمی که در آن یهودیان به بیان قصههایی پیرامتون جریتان ختروج قتوم
بنیاسرائیل از مصر میپردازند .گکادون2333 ،
ورای سینمای مستند :محدودهای دور از نظر مانده؟
بروس جکسون اظهار داشته است که رویهمرفته ،پژوهشگران حتوزه فولکلتور ،از
به آزمون کشیدن فیلم و تلویزیون بهعنوان یک حوزه مطالعهای غافل شتدهانتد ،تاحتدی
که «کتاب راهنمای فولکلور امریکایی» 5از دورسون 7نیز «فیلمها را کالً انکتار متیکنتد»
گ . 2333 :833انکار فیلمهای داستانی بلند بتهعنتوان یکتی از محتدودههتای مطالعتهای
فولکلور در موضوعات این کتابِ سهبخشی کامالً مشهود است :از ایتن سته بخت  ،دو
بخ  ،روششناستانه گشترمن447 :2338 ،تت441؛ بلشتتین402 :2338 ،تت 837و یتک
بخ  ،ارائهای گکری521 :2338 ،ت 507استت در بتاب فتیلمهتای مستتنده بتا رویکترد
فرهنگشناسی و روشهای جمعآوری اطالعات میدانی به کمک فیلم .در ادامه ،بهطتور
مشروح خواهم گفت که چرا مس له فیلم مستند از حوزه بح

این مقاله ختارج استت،

اما اجازه دهید تا در این مقطع ،به شکلی ابتداییتر ،مس له برتریِ ظاهری فیلم مستتند را
بهعنوان یک حوزه مطالعهای ،برای پژوهشگران حوزه فولکلور باز کنم.
بررسی دقیقتر فیلمهای با رویکرد فرهنگشناستی را بایتد ختارج از محتدوده ایتن

مطالعه دانست ،اما شارون شرمن 7تقریباً به شکلی انحصاری ،بر نمودی بتهخصتوص از
1. The Joy Luck Club
2. How to Make an American Quilt
3. Schindler's List
 :Passover .4عیدُالفصح ،عید آزادی قوم یهود از بردهداری فرعونهای مصر است.
5. Hand-book of American Folklor
6. Dorson
7. Sharon Sherman
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این فیلمها تمرکز دارد؛ ختود او ایتن فتیلمهتا را «فولکلوریتک» متینامتد و ایتنگونته
تعریفشان میکند« :هر فیلمی که محتوایی فولکلوریک داشته باشد میتواند برای ما مفید

آموزشوپژوه

در حوزه فولکلور است» گ . 27 :2332ممکن است به طور بالقوه ،هتر

فیلمی را فولکلوریک بدانیم ،اما فتیلمهتای فولکلوریتک حقیقتی ،توستط پژوهشتگران
آموزشدیده فولکلور یا با مشاوره دقیق و نزدیک با آنان ساخته شتدهانتد گ. 175 :2337
نکته مهم در اینجا ،این است که به یاد داشته باشیم شرمن بته شتکلی انحصتاری ،فتیلم
مستند و نه فیلمهای داستانی عامهپسند را مورد مطالعه قرار داده است:
بسیاری از پژوهشگران حوزه فولکلور که از فیلم استفاده متیکننتد ،بته متدلهتا یتا
قضایایی وابسته ماندهاند که پژوهشگران پیشین این حوزه دنبال میکردهاند؛ بنابراین ،در
فیلمهای فولکلوری ،محیط روستایی اغلب نسبت به محیط شهری در اولویتت استت و
فرضیات گذشته نیز اهمیت بیشتری نسبت به فرضیات معاصر دارند .گهمان174 :
نکته ضمنی کار شرمن ،برتری فتیلم مستتند بتهعنتوان تنهتا گفتمتان موجتود بترای
پژوهشگران حوزه فولکلور است.
شرمن بتر وجتود هرچنتد گتذرای جزئیتات فولکلتوری و فرهنگتی در فتیلمهتای
غیرفولکلوری گدرواقع غیرمستند ت کید داشت .گهمان175 :
این استفاده پاپ از فولکلور در فیلمهای بلند تجاری ،آنهتم بتهمثابته ختط پیرنتگ
اصلی یا رشته یکپارچهکننده داستان را باید چرخشی منحصربهفترد در حتوزه مطالعتات

فیلم و فولکلور دانست .برای مثال ،در فیلم «افعی و رنگینکمان» 2گ 2333با ارجاعتاتی
به اعمال وودویی 1روبهرو میشویم .بنیان فیلم «زمانی که غریبتهای زنتگ زد» 8گ2373
بر افسانهای شهری قرار دارد که براساس آن یک پرستار بچه ،با تلفنی ناشناس ترستانده

میشود .فیلم «سوسن» 4گ 2330نیز از روایتهتای ختانوادگی و قتومی بترای ستاختار
1. The Serpent and the Rainbow
2. voodoo
3. When a Stranger Calls
4. Avalon
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باشد ،اما فیلمهایی که فولکلوریک میخوانیمشان  ...فتیلمهتایی هستتند کته عمتدتاً بته
عناوین مطالعات پژوهشگران حوزه فولکلور پرداختتهانتد و نیتشتان رستیدن بته قواعتد

460فصلنامه فرهنگ مردم ايران

بخشیدن به روایت بزرگتر فروپاشی واحتد همستایگی ختانوادگی قتومی در امریکتای
دهههای  2340تا  2370استفاده میکند و این کار را با اشاره به یتک ختانواده بتهعنتوان
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نمونه به انجام میرساند .فیلم «زمانی که هری سالی را مالقتات کترد» 2گ 2333نیتز بته
روایتهای دوران نامزدی زوجهای مختلف وابسته است .گهمان175 :
شاید بتوان گفت کته کتارل هایتدر 1بته بهتترین شتکل ،تفتاوت اصتلی میتان فتیلم

فرهنگشناسانه و فیلم داستانی را اینگونه مطرح کرده است:
بهنوعی میتوان گفت که همه فیلمها «فرهنگشناسانه» هستند :آنها درباره مردمانتد...
فیلمهای بسیاری وجود دارند که هدفشان شناخت فرهنگی نیست امتا فرهنتگشناستان
عالقه بسیاری به آنها دارند .برای مثال ،شخصاً فیلم «آخرین نمای

عکس» 8گ 2372را

که درباره اتفاقات کالس دبیرستانی در تگزاس در سال  2351است ،بیانیتهای بترای بته
تصویر کشاندن فرهنگ دبیرستان خودم در همان دوره ،در الئورنس تگزاس میبینم .بته
همین ترتیب« ،هرچه سختتر بیایند  4»...گ 2378گدربتاره جاماییکتا « ،صتحنههتایی از
یک ازدواج» 5گ 2378گدرباره ازدواج در طبقته متوستط ستوئدی یتا «داستتان توکیتو»
گ ، 2358همگی به حقایقی مهم پیرامون شترایط فرهنگتی اشتاره دارنتد .ایتن فتیلمهتا
بهعنوان بیانیههایی گدر حقیقت ،بیانیههایی اصیل درباره فرهنگ ،اهمیت بسیار دارنتد و
به راحتی در پژوه های مرتبط با شناخت فرهنگ میتوان از آنها بتهعنتوان دادههتا یتا
مستندات خام استفاده کرد .حتی وسوسه میشوم کته آنهتا را فراتتر از «دادههتای ختام»
بدانم و بیشتر «فرهنگشناسی خامدستانه» محسوبشان کنم .گ5 :2377
از نظر هایتدر نیتز همچتون شترمن ،فتیلم بلنتد داستتانی را متیتتوان «فرهنتگشناستی
ختتامدستتتانه» دانستتت؛ درواقتتع ،ایتتن فتتیلمهتتا نتته فرهنتتگشناستتانه گمستتتند هستتتند و نتته
فرهنگشناسان آنها را ستاختهانتد؛ مخاطبانشتان هتم فرهنتگشناستان نیستتند ،امتا مطالتب

1. When Harry Met Sally
2. Karl Heider
3. The Last Picture Show
4. The Hader They Come
5. Scenes from a Marriage
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فیلمیشان میتواند باع

جلب توجه مخاطبان فرهنگشناس شود ،زیرا فیلم داستانی اغلتب

بینشی از درون متن جامعه ،2ارائه میدهد که به طور معمتول ،بتا متتن پدیتداریاش تکمیتل
مماسی بر طرحهای فولکلور /فرهنگشناسانه بزرگتر میبینند .اگتر بختواهیم بتار دیگتر بته
جکسون ارجاع دهیم ،چنین فرضیاتی نه عادالنه به نظر میرسند و نه درستت گ، 833 :2333
زیرا همانگونه که دیدیم ،پژوهشگران در همین حوزه فولکلور با پژوه

در حوزه ستینمای

عامهپسند به نتایج مهمی رسیدهاند .حال بگذارید به پژوهشگرانی بپردازیم کته در چتارچوب
مطالعات فولکلور به پژوه ها در حوزه سینمای عامهپسند پرداختتهانتد تتا بتهایتنترتیتب،
برخی از محدودههای بهدرستی کشفنشده را برایمان به نمای

بگذارند.

تشخیص موتیفها (اسطوره ،متل و افسانه)
براساس یافتههای جکسون ،یکی از محدودههای فیلم عامتهپستند کته متورد توجته
پژوهشگران حوزه فولکلور قرار گرفته ،محدوده حضور فولکلور در فیلم است.
به طور معمول ،در هر فیلم ،مس لهای فولکلوری وجود دارد ،درست همانطتور کته
در آثار فاکز یا شکسپیر چنین چیزی دیده میشود چیزهایی که باید از یک زمینه گرفتته
شده باشند چون در غیر این صورت ،کار فاقد آن برهه فولکلوری خواهد بتود« .نشتریه
فولکلور امریکایی» به طور منظم فیلمهایی را کته موضوعشتان رویتدادها ،فرآینتدها یتا
اجراهای فولکلوری است ،بررسی میکند ،اما تاکنون هی یک از فیلمهای مورد بررستی
این نشریه ،فیلمهای داستانی یا روایتهای تلویزیونی نبودهاند .گهمان833 :
در تضاد با این رویکرد ،مطالعات فولکلوری بودهاند که تالش داشتهانتد گونتههتا و
موتیفهای فولکلوری بروز یافته در رسانههای عامهپسند را برشمارند؛ یعنتی مطالعتاتی
که به دنبال «تشخیص موتیفها» بودهاند.
روششناسی «تشخیص موتیفهتا» را بایتد برگرفتته از بحت هتای حتول «فولکلتور و
ادبیات» دانست .مستقیمترین راه برای تبدیل یک فیلم داستتانی منفترد بته «فولکلتور» دنبتال
1. Emic insight
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میشود .بااینحال ،هر دو این برداشتها بهنوعی محدودکنندهاند زیرا سینمای عامتهپستند را
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کردن نوشتههای نظری است که مطالعات فولکلور را به حوزه ادبیات مرتبط میسازند .بترای
مثال ،نیل گروبمن 2پیشتنهاد متیدهتد کته بته ارزیتابی «چگتونگی استتفاده از فولکلتور در
نوشتههایمان بپردازیم» گ . 27 :2373دنبال کردن این رویه نیازمند این است که پژوهشتگران،
مؤلف اثر را فردی در ارتباط مستقیم با فولکلور و بحت هتای پژوهشتیاش بداننتد گهمتان:
 . 23مهمترین مس له در مرتبط ساختن بح های پیرامون «فولکلتور و ادبیتات» بته مباحت
حوزه فولکلور و سینمای عامهپسند این است که متون ادبی را مؤلفتانی تولیتد کتردهانتد کته
ارتباطشان با «فرهنگ فولک» 1راحتتر پذیرفته میشود .سینما و تلویزیون بیشتر رستانههتای
تعاملی گروهی هستند ،به این ترتیب ،اگر کستی بخواهتد ارتبتاطی را میتان متتن و فرهنتگ
8
«مشروع» فولک برقرار سازد ،کدام ارتباط را باید در ارجحیت قرار دهد؟
هدف پژوهشگران حوزه فولکلور از بررسی متون عامتهپستند تولیتدیِ رستانههتای
جمعی ،شناسایی گونهها و موتیفهتای داستتانی ستنتی در فتیلمهاستت .بترای نمونته،
پژوهشگرانی چون لزلی فیدلر 4و هارولد ششتر 5به شباهتهای موجود میان فتیلمهتای
مرتبط با جنگ ویتنام و روایتهای قهرمانانه سنتی اشتاره داشتتهانتد .هتر دو مؤلتف در
فیلمهایی چون «شکارچی گوزن» 7گ 2373و «حال آخرالزمان» 7گ 2373گفیدلر2330 ،
«رامبو» 3گ 2335و «جوخه» 3گ 2333گششتر و ستمیک 2332 ،شتباهتهتایی را میتان
متنهای «اصلی» و ظواهر به گفته ششتر و سمیک« 20اسطورههای جبههای» 22امریکتایی
1. Neil Grobman
2. folk culture
 .8برای مثال ،جیمز هودج گ 2333موضع خود را اینگونته بتاز متیکنتد کته تقابتلهتای ستاختاری دوتتاییهتای کته بنیتان
اسطورهشناسی را شکل میدهند گخوب/شیطانی ،نورانی/تاریک در نمای های تلویزیونی علمی-تخیلی معاصر و کارتونهای
تخیلی کودکا ن کامالً مشهود هستند .هودج نکات مورد اشاره خود را در سطح شناسایی رها کترده و عنتوان متیکنتد آنهتا در
حقیقت ،صرفاً حاضر هستند و تالشی در جهت تحلیل معنا ندارند .گنگارنده
4. Leslie Fiedler
5. Harold Schechter
6. The Deer Hunter
7. Apocalypse Now
8. Rambo
9. Platoon
10. Semeiks
11. Frontier Myth
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برخی از پژوهشگران حوزه فولکلور نیز در سینمای عامهپسند بته دنبتال گونتههتا و
موتیفهای متلها بودهاند .همانگونه که پگی روسو و فرانستیس کتالرک ستایر اشتاره
کردند ،برای برخی از پژوهشگران ،کار دیزنی؛ یعنی برگرفتن قصههای عامه و تبدیلشان
1. Initiatory rite
 .1حتی شده بهصورت معترضه هم ،با اشاره به برخی از پژوهشگران حوزه فتیلم بایتد گفتت کته آنتان در برختی حتوزههتا،
به خصوص در مورد رویکردهای ساختاری نسبت به اسطوره ،با پژوهشگران حوزه فولکلور عالیق مشترکی دارند .برای مثتال،
مطالعه ساختاری ویل رایت درباره انر وسترن ،در فیلم «ش

اسلحه و جامعه» گ 2373به ارزیابی سینمای عامهای میپتردازد

که در چارچوب تعابیر لوی-استروسی «غرب کهن» را تشریح میکند و در این راستا بنیانهای استطورهای آن انتر را آشتکار
میسازد .رابرت بایرد گ 2333به ت سی از مطالعه رایت ،بته همتین شتکل ستاختارگرایی هتمنهشتتی را در رابطته بتا وستترن
تجدیدنظرطلبانه «رقصنده با گرگها» گ 2330به کار میگیرد .برخی مطالعات دیگر تالش داشتهاند تا همتین کتار را در متورد
فیلمهای مرتبط با جنگ ویتنام نیز به انجام برسانند گویلیامز 2330 ،و ویلوک . 2330 ،مطالعات ریختشناستانه پروپیتانی نیتز
فیلمهایی چون «جذبه کشتنده» گ 2337گهتاال 2331 ،و کتارتونهتای هتالیوودی را در همتین چتارچوب بررستی کتردهانتد
گلسکوسکی 2333 ،و همچنین ببینید :کاولتی . 2377 ،گنگارنده
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پیدا کردهاند .به گفته فیدلر ،افسانههتای نشتاندادهشتده در ایتن فتیلمهتا «تتالشهتایی
سمبولیک در جهت بازیابی چیزی هستتند کته امیتدواریم حتداقل در تخیلمتان بتتوانیم
حفظ کنیم :بخشی نهچندان فرومایه از ما در جنگی فرومایه و پستت گجنتگ ویتنتام
ضایع شده است» گ . 833 :2330به این ترتیتب ،ششتتر و ستمیک اشتاره کتردهانتد کته
فیلمهای مرتبط با جنگ ویتنام تالش داشتهاند افسانههتای قهرمتانی امریکتایی را بترای
مخاطبان دهه  2330سینما بازتولید کنند گ15 :2332ت . 14ششتر و سمیک اظهار کردهاند
که رامبو و جوخه به همین ترتیب ،مخاطبان امریکایی را با روایتهتای قهرمتانی ستنتی
آشنا کردهاند .جریان جوخه به نوعی آیین عضو شدن 2میمانست ،در حتالی کته رامبتو
داستان اسارت و فرار بود .هدف از تمایل به الگوهای روایی سنتی ،موفقیت فیلم بتود و
نسبت به فرض انتقادی افول ذائقه مخاطب هی توجهی نداشت .اگر تاریخ نمیتوانست
خود را با این دریافت فرهنگی امریکا از خودش ،وفق دهد ،دیگر گفتتههتای آنتان نیتز
بیت ثیر میماند ،اما فرهنگ بتا میتانجیگری ستینمای عامتهپستند ،توانستت بتا تصتحیح
«اشتباهاتی» که در واقعیت امکان جبرانشان نبود ،تعبیر ختود را از ارزش بازتولیتد کنتد.
همه ایتن هتا براستاس ایتن برهتان عملکردگرایانته استت کته ستینما بایتد ختود را بتا
خواستههای مخاطب فرهنگی مطابقت دهد؛ مخاطبی که دوست دارد دریافتهای فردی
1
خود را تجسمیافته ببیند.
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به متونی برای رسانههای جمعی و سلطهگرا ،به شکل بالقوه میتواند اثتری مخترب بتر
انتقال این قصهها داشته باشد .بهاینترتیب ،تامسون نسبت به فیلمهای دیزنی بی ازحتد
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خوشبین به نظر میرسد؛ تامسون بهعنتوان یتک پژوهشتگر آمتوزشدیتده و حرفتهای
فولکلور ،این موضع ایدهآلگرایانه را مطرح کرده استت کته بترای مثتال «ستفیدبرفی و
هفتکوتوله» دیزنی ،صرفاً یکی از گونههای ستنت روایتی استت .بتااینحتال ،او هتی
اشارهای به این نکته نمیکند که کودکان یا بزرگساالن این متنهتای ستینمایی را چیتزی
جز سلطهگری نمیبینند .نکته دیگری که سایر به آن اشاره میکند ،این است کته چنتین
فیلمهایی ،بارها روایتها را پاکسازی و به قدری مالیم میکنند که تقریباً معنای خود را
از دست میدهند .او میگوید «دیزنی کشمک های موجتود در فولکلتور را شتیرین یتا
حذف میکند»؛ کشمک هایی که به کودک اجازه میدهند با «ابعاد ترا یک زندگی ،نبرد
میان خوب و بد ،قوی و ضعیف ] ...و[  ...همه چیزهای خوب موجود در روح انسانی»
آشنا شود .گروسو. 12 :2331 ،

2

در جایی دیگر ،لیندا دگ و اندرو وازسونی 1پرسشی بح برانگیز را مطرح میکننتد:
اگر فرض کنیم که کیفیاته آن جهانبینی جادویی رو به «افول» گذاشتهاند ،چرا تبلیغتات
تلویزیونی ،پیوسته ما را به جنبههای جادویی محصوالت تبلیغیشان ،ارجاع متیدهنتد؟
مؤلف تان در ایتتن مقالتته ،متتتل را بتتهمثابتته انتتری داستتتانی تعریتتف کتتردهانتتد و نق ت
«واقعیتگرای» تبلیغات تلویزیونی را صرفاً پوستتهای بتر آن متیداننتد .گ 2373 :72در
اینجا تبلیغات تلویزیونی معادل بزرگسال تلویزیونی قصههای فولک محسوب میشتوند
 .2نکتهای که به نظر میرسد این بح ها فراموش

کردهاند این است که تمرکز دیزنی بر سرگرمکردن «کودکان» نبوده استت.

دیوید فورگیسز بهعنوان پژوهشگری در حوزه فیلم اشاره کترده استت کته «ستفیدبرفی و هفتت کوتولته» گ« ، 2387پینوکیتو»
گ« ، 2340دومبو» گ 2341و «بامبی» گ 2341همگی به عنوان فیلمهایی برای جوانها و پیرترها طراحی شدهاند گتمیز ،عاری از
خشونت ،فانتزیهایی با آهنگ و پایان خوش  .هتدف آنهتا در چتارچوب تعتابیر متدرن «مخاطتب ختانوادگی» نبتوده استت
گبزرگساالنی که کودکان را بهعنوان مشاهدهگران اصلی همراهی میکنند اما طی زمان به ایجاد چنین مخاطبی کمک کتردهانتد.
«فانتزی» گ 2340در این مورد یک استثناء است ،ترکیبی عجیبوغریب از سرگرمیهای خفیف ،فیلمی که قرار است فرهنگتی
و تجربهای برای هنرمندان دیزنی در تعامل با پویانمایی انتزاعی باشد که با موسیقی همراه شده است .این نگتاه در دهته 2370
در قالب فیلمهای هیپی دوباره جان میگیرد .در حال حاضر هم آن رویکرد قدیمی ،فیلمهای خود را بهعنتوان محصتوالتی بتا
مخاطب کودک/خانواده به بازار عرضه میکند گ877 :2331ت . 877گنگارنده
2. Andrew Vazsonyi
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گکمکهای غیبی و وعده ثروتهایی ورای رؤیاهایمتان  .آنهتا بته بحت

در ایتن بتاره

میپردازند که چگونه تبلیغات تلویزیونی بتا پوستتهای داستتانی ،باورهتای متا را متورد
با وجود کاربرد به نظر آشکار موتیفها و گونتههتای داستتانی ستنتی در فتیلمهتای
دیزنی و تبلیغات تلویزیونی ،محدوده غالب شناسایی چنین کاربردی را بایتد فتیلمهتای
ترسناک دانست .این انر در کنار تبلیغات تلویزیونی ،جایی است که در آن ،جهتانبینتی
جادویی و ادعاییِ متلها میتواند در کنار دیگر مقدسات ت باورهای سنتی ،بدون توجته
به تعدادشان ،به وجود خود ادامه دهد .در جهان سکوالر اما شباهت ظتاهری ایتن انتر
به داستانهای فولکلوری ،امکان «تعلیق ناباوری» 2به وجود هیوالها ،شتیاطین و قتاتالن
«دست ت چنگکی» 1فیلمهای ترسناک را فراهم کرده است.
الکس الکساندر گ 2373به شباهتهای موجود میتان «کتاری» 8گهتم رمتان استتفان
کینگ 4گ 2375و هم فیلم برایان دو پالما 5گ 2377و داستتان «ستیندرال» اشتاره کترده
است  .این داستان ترسناک درباره دختر جتوانی استت کته در شتب مراستم پایتان دوره
دبیرستان

به توانایی خود در به حرکت درآوردن اشیا از دور پی میبترد .ایتن داستتان

شکلی مدرن از آن متل سنتی را برایمان نقل میکند .الکساندر میان دو مراستم ستنتی و
مدرن و میان مادر شیطانصفت شخصتیت متدرن و نامتادری شتیطانصتفت شخصتیت
داستان فولک اصلی ارتباطاتی میبیند .حتی از داستان فولک «جوجه اردک زشتت» 7نیتز
موتیفی در اینجا دیده میشود؛ در داستان کاری ،شخصیت اصتلی از نوجتوانی دستت و
پا چلفتی گجوجه اردک زشت به بانویی جوان و زیبا گقویی زیبا گتذار پیتدا متیکنتد؛
این موتیف در برخی از نسخههای سیندرال هم وجود دارد.

1. suspension of disbelief
2. hook-handed
3. Carrie
4. Stephen King
5. Brian De Palma
6. Ugly Duckling
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سوءاستفاده قرار میدهند.
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هارولد ششتر نیز با ارجاع به فیلم کاری ،به شتباهت روایتتهتای فولتک ماننتد بتا
ماهیتهای آشنا اشاره میکند .ت کید او بر تصویر پایانی فتیلم استت ،جتایی کته دستت
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کاری ،به گفته او «ناگهان از قبر بیرون میزند» گ . 17 :2333او به همتان متوتیفی اشتاره
میکند که در آن دستی از قبتر گستطحی مشتابه بیترون زده استت؛ ایتن موتیتف را در
فیلمهای دیگری چون «جمعه سیزدهم» 2گ 2330و «وارستگی» 1گ 2374نیز گدر هر دو
مورد ،دست سطح دریاچه را میشکافد میتوان مشتاهده کترد .در تبلیتغ فتیلم «جستد
شیطانی» 8گ 2334نیتز از تصتویری مشتابه استتفاده شتده استت .ششتتر ایتن موتیتف
منحصربهفرد را همچنین تا داستان برادران گریم 4یعنی «کودک خیرهستر» 5گهمتان13 :
ردیابی میکند 7.اهمیت چنین نکتهای را نه در پیچیدگیهای تکنیکی و یا پختگتی فتیلم
بلکه در این مس له باید دنبال کرد که چگونه فیلمساز از این تصتاویر بترای بیتان تشتابه
داستان خود با متلهای سنتی استفاده متیکنتد .ششتتر ایتن مقایستههتا را بیشتتر بستط
میدهد:
بااینحال ،دقیقتر که بته کتاری نگتاه کنتیم ،متوجته متیشتویم  ...پدیتدهای حتتی
خیرهکنندهتر نیز در آن وجود دارد :فیلم سرگرمکننده پتاپی کته نته صترفاً کتابوسهتا و
مداخالت سرسری ما در فانتزیهای خطرناک ،بلکه حتتی ماهیتتهتایی را بته نمتای
میگذارد که دقیقاً موازی با تابوهای خاص و فراگیر ابتداییمان ،گبهخصتوص تابوهتای
مرتبط به مرگ  ...هستند .گهمان81 :
ششتر نیز به همین ترتیب ،با مطالعهای مشابه درخصوص موتیف «چنبره افعتی» 7در
فولکلور امریکایی ،معادلهای

را از دل سینمای عامهپسند بیترون متیکشتد .او اذعتان

میدارد که داستان چنبره افعی بهاینترتیب است« :در جریان سلسلهای از بدشانسیها یتا
1. Friday the 13th
2. Deliverance
3. The Evil Dead
4. Grimm Brothers
5. The Willful Child
 .7ششتر اشاره میکند که داستان «کودک خودسر» شامل این موتیف کوچک اما منحصربهفرد است گ . 2333 :13گنگارنده
7. Bosom serpent
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بیدقتیها  ...ماری  ...بهطور اتفاقی توسط فردی بلعیتده شتده و در درون بتدن

رشتد

پیدا میکند ،مار در این بدن باقی میماند تا نهایتاً بیرون انداختهشده یا به طریقی از بتدن
اسکات ،1به آشکارترین شکل ممکن ،این موتیف را به نمای

میگذارد .در اینجا ستینه

یک عضو بدشانس گروهی از فضانوردان به محل تخمگذاری موجتودی بیگانته تبتدیل
میشود که ناگهان سر میز غذا ،بدن میزبان را میدرد و از آن بیرون میآید .همتانگونته
که ششتر اشاره میکند« ،همچون نسخههای سنتی شفاهی که صدها سال گفته و شتنیده
شدهاند ،تنها هدف ]این سکانسِ فیلم بیگانته[ نیتز ایجتاد واکنشتی احساستی در بیننتده
است :شوک ،اشم زاز و مسحورشدنی خوفناک» گهمان. 18 :
طی سالهای اخیر ،فیلمها و سریالهای ترسناک بسیاری ستاختهشتدهانتد کته حتتی
آشکارتر از نمونه کاری ،داستان خود را از متلهتا گرفتتهانتد .در دهته  ،2330مخاطبتان
فیلمهای ترسناک با نسخههای بزرگسالی از متل سنتی روبهرو شدند :از جمله متیتتوان
به «سفیدبرفی» با زیر عنوان «یتک داستتان ترستناک» 8گ 2337و «رامپتلاستیلتستکین»

4

گ 2335اشاره کرد .طرفداران این انر بتا مجموعته «لپرشتان» 5گ 2335 ،2334 ،2338و
 2337یا حتی «انتقام پینوکیو» 7گ 2337نیز آشنا هستند؛ اما ایتن ستنت؛ یعنتی ستاخت
فیلمهای با مخاطتب بزرگستال براستاس متتل ،حتال دیگتر موضتوع چنتدان جدیتدی
محسوب نمیشود .فیلمساز ،هنرمند و شاعر سورئالیست فرانسوی ،ان کوکتو در ستال
« 2347دیو و دلبر» 7را ساخت که فیلمی با مخاطب بزرگسال ،براستاس داستتان اصتلی
«دیو و دلبر» بود .کوکتو قصر دیو را دقیقاً مانند خانههای شبحزده فیلمهای ترسناک دهه
 2380صحنهپردازی کرده است .به دالیل مختلف کار کوکتو در ایتن فتیلم را متیتتوان
1. Alien
2. Ridley Scott
3. Scow White: A Tale of Terror
4. Rumpelstiltskin
5. Leprechaun
6. Pinocchio`s Revenge
7. La belle et la bete

شماره  06بهار 9911

قربانی خارج شود» گهمتان . 10 :ستکانس مشتهور فتیلم «بیگانته» 2گ 2373از ریتدلی
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بازگرداندن داستان فولک به مخاطبان بزرگسال به کمک شمایلشناسی بصری فیلمهتای
ترسناک معاصر دانست.

2
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جولیا گ ورگ ،1از مهمترین پژوهشگران این حوزه ،اظهار کترده استت« :بستیاری از
فیلمهتای داستت انی کته رویکردشتان شتناخت فرهنگتی نیستت ،در ظتاهر عناصتری از
روایتهای فولک را با خود به همراه دارند و آنها را به شیوههای انتقالی بیشتر بصری تا
شفاهی به بروز میرسانند .ساختار و موضوعات این فیلمها ،اغلب روشهای قصهگویی
سنتی را بازنمایی میکنند» گ . 251 :2331به گفته او ،فیلمهای ترستناک بتهطتور ویتژه،
مشخصه مشترک «عناصر ساختاری و عملکردی» افسانههای معاصر را بته همتراه دارنتد
گهمان . 253 :او براساس سه گام آلن دوندس 8درباره ساختار روایی افسانه گنهی کردن،
خشونت و نتیجهگیری گهمان 275 :درخصوص فیلمهای ترسناک نتیجه میگیترد کته
«عملکرد داستانهای ترسناک ]فولکلوری[ ،هشدار دادن یا ترساندن بوده و همین مس له
در مورد فیلمهای ترسناک هم صادق است .گهمان277 :
مقاله لری دنیلسون 4با عنوان «فولکلور و فیلم :اندیشههایی در متورد بتائوگمن» 5بتر
استفاده از موتیفهای افسانههای معاصر در فیلمهای ترسناک ،بویژه فیلم «هالوین» 7اثتر
جان کارپنتر 7گ 2373تمرکز دارد .به گفته وی ،بستیاری از فتیلمهتای ترستناک اساستاً
مبتنی بر چیزی هستند که ارنست بائوگمن آن را با موتیفهای  ،Z500-599طبقتهبنتدی
کرده است ،یعنی «داستانهایی که مرتبط با جادوگران یا ارواح نیستند گاین داستانها بته
طتور معمتول بتتا اتفاقتات ماوراءالطبیعته ستتر و کتار ندارنتد و بیشتتتر بته دلیتل تت ثیر
وحشتآورشان بر شنونده تعریف میشوند .ت کید این داستانهتا ،بیشتتر بتر هولنتاک و
 .2خیلی کنایهآمیز است که دیزنی در سال  ،2332در ساخت نسخه خودش از «دیو و دلبتر» بستیاری از موتیتفهتای بصتری
سورئال معرفیشده توسط کوکتو را به کار گرفت.
2. Julia George
3. Alan Dundes
4. Larry Danielson
5. Folklore and Film: Some Thoughts on Baughman Z500-599
6. Halloween
7. John Carpenter
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عجیب یا غریب بودن است تا مسائل ماوراءالطبیعه» بتومن ،بته نقتل از گدنیلستون:122
 . 2373به شکل مهمی ،جستار دنیلسون در همتان آغتاز شتکلگیتری انتر فتیلمهتای
مقاله او ،این فیلمها به گونه خاصی از افسانههای معاصر تمایل دارند:
پژوهشگران حوزه فولکلور اگر برای درک روانشناسی واکنشتی ایتن بتنمایتههتا و
موتیفهای مشابه ،شبکه پژوهشی گستردهتری را پوش

میدادند ،به درک مفیتدتری از

معنا و عملکرد آنها میرسیدند .باید چشمها و گوشهایمان را برای داستانهای ترسناک
سنتی بروز یافته در فیلمها ،برنامههای تلویزیون و حتی نشریات مختلف باز نگه داریتم.
گ121 :2373
رابطه میان فیلمهای انر «اسلشر» اواخر دهه  2370و اوایل دهه  2330با افسانههتای
معاصر به فضای بیشتری برای تشریح نیاز دارد چنان که باید در نوشتتاری دیگتر بته آن
پرداخت .تا بتوان به تجدید حیات انر «اسلشر» در اواخر دهه  2330نیز اشتاره کترد؛ از
فیلمهایی چون «جیغ» 1گ 2337گرفته تا فیلمهتایی چتون «افستانه شتهری» 8گ 2333و
«میدانم تابستان گذشته چه کار کردی» .4گ2337
دنیلسون نیز مانند تامسون ،اشتاره کترده استت کته فتیلمهتا همچتون تلویزیتون یتا
رسانههای چاپی ،عامل اصلی انتقال و بازتاب افسانه محسوب میشتوند گهمتان 123 :؛
اما مهمتر از آن ،دیدگاه دنیلسون است که براساس آن ،فیلمها اگرچه تا حدی با مستائل
فولکلور سروکار دارند ،هنری فولکلتوری محستوب نمتیشتوند گهمتان  .دنیلستون در
ارتباط با این دیدگاه ،به فیلم اپنی «کایدان» 5گ 2374ارجاع میدهد کته یتک بتازگویی
سینمایی از داستانهای ارواحمحور اپنی است گنسخه منتشر شده در امریکا سه داستتان
دارد ،اما نسخه بینالمللی آن شامل چهار داستان است  .وی میافزاید:
1. mad slasher
2. Scream
3. Urban Legend
4. Know What You Did Last Summer
5. Kwaidan
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«اسلشر دیوانه» 2یعنی اواخر دهه  2370و اوایل دهته  2330منتشتر متیشتود .براستاس
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بح

کردن در مورد این فیلم در کالسهای فولکلور به این دلیل دشتوار استت کته

هنر فیلمی بهشدت پالودهاش ،مبتنی بتر برختورد ادبتی بته همتان میتزان پتالودهاش بتا
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افسانههای اپنی است .افسانههایی که خود ،مبتنی بر روایتهتای شتفاهی معاصترند ...
کایدان میتواند دانشجویان را با مسائلی چون تعریف متن ،انتقال روایتهای ستنتی بته
کمک رسانه مدرن و پیامدهای کوچک و بزرگ رفتن رسانه به ستمت محتتوای روایتی
فولک روبهرو کند .گهمان120 :
نکته تلویحی در گفته دنیلسون این است که پرداختن به ایتن بحت هتای برآمتده از
فیلمی چون کایدان برای دانشجویان گبه فرض فولکلور بسیار مهم است ،با ایتن حتال،
او خود از ارائه چنین تحلیلی سر باز میزند.
تشخیص موتیفها را میتوان در کتابنامهها /فیلمنامههای فولکلوری چون کتاب پتل
اسمیت و سندی هابز گ 2330پیدا کرد .در کتابنامته آنتان ،بته تنتوعی از موضتوعات و
موتیفهای افسانهای اشاره شده و پس از تشریح هر یک ،برای هر کتدام بته دستتکتم
یک فیلم ارجاع داده شده است .مؤلفان در پاسخ به این سند ،در ستونی در نشریه فوتال
نیوز گ 2331بر یک افسانه بهخصوص و تمام نمودهتای ستینمایی آن ،حواشتینگتاری
کردهاند.
تام برنز 2تالش کرد که ورای انرهای بهخصوص فولکلتوری چتون استطوره ،متتل و
داستان ،روششناسی را برای شناسایی هر نمودی از فولکلور در متتون مترتبط بتا فتیلم و
تلویزیون عامهپسند پیدا کند تا بهاینترتیب بتوان هر یک از موارد مرتبط با فولکلتور را در
رسانههای جمعی شناسایی کرد .برنز پارادایم به نسبت ستفتوستختی را بترای تشتخیص
اعتبار یک مورد بهعنوان فولکلور پیشنهاد داد .او دریافت که رسانههای جمعتی از مطالتب
فولکلوری متنوعی استفاده میکنند گموسیقی و آوازهای سنتی ، 38 ،باورها ،حرکاتدستت
و بدن ،روایتها ،امثال و سنن  ،اما تنها زمانی کته ایتن متوارد در چتارچوب قالتبهتای
فرهنگشناسی قرار میگیرند ،میتوان آنها را فولکلوری «حقیقی» محسوب کترد .براستاس
این دیدگاه ،یک مورد فولکلوری «حقیقی» شامل  2یک متن سنتی گمتیتوانتد ترکیبتی از
1. Tom Burns
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اجزای کالمی ،غیرکالمی یا ترکیبی باشد  1یک اجرای سنتی متتن در  8یتک وضتعیت
سنتی گعرفی در پاسخ یا در تالقی با  4یک مخاطب سنتی است گ . 30بهجتز فتیلمهتای
فیلمهای با رویکرد «فرهنگشناسی» یا فیلمهای «فولکلوری»  ،فیلمهای عامهپستند انتدکی
هستند که میتوانند این طرح کلی را حفظ کنند.
مطالعات معاصر

مدلهای معاصر نیز ایده «بالتغییر» بودن متنهای فیلمی را به چال

میکشند؛ چنان

که جکسون در این زمینه میگوید «پی فرض همه احتماالً ایتن استت کته چتون فتیلم
حرفهای به شدت تکنیکی بوده و لزوماً به متنی بالتغییر منتهی متیشتود« ،فولتک» هتی
شانسی برای اثرگذاری بر روی

ندارد» .وی نتیجه میگیرد که «این پی فرض نه مفیتد

است و نه اعتبتاری دارد» گ . 833 :2333بتا توجته بته نستخههتایی چتون «بترشهتای
کارگردان» یا «نسخههای بازبینیشده» بهنظر میتوان گفت که ایتن متتنهتای «بالتغییتر»
حد باالیی از تنوع را دارا هستند .عالوه بر این گونهها ،هر سازمان یا جشنواره ملی نیتز
سطح متفاوتی از سانسور و اصالح فیلم را برای نمای

عمتومیاش طلتب متیکننتد و

این ،بسته به استانداردهای اجتماعی گروههای مختلف ،متفاوت استت .بترای مثتال ،در
ایاالتمتحده ،اتحادیه تصتاویر متحترک امریکتا 2گ MPAAبترای سانستور چتارچوبی
داخلی دارد .اگر استودیویی بخواهد فیلم

در طبقهبندی بهخصوصی قرار گیرد گبترای

مثال ،با رده " "Rیا ردهی " ،"NC-17یا بدون هی طبقهبندی منتشتر شتود ،تفتاوت در
این است که تشخیص داده شود آیا فیلم برای کودکان هم مناسب هست یتا خیتر بایتد
فیلم را یک بار دیگر اصالح کند .بسیاری از شرکتهای پخ

فیلم از پذیرش فیلمهای

«ردهبندینشده» یا با رده  NC-17اجتناب میکنند چون از مس له سانسور در متورد آنهتا
میترسند .این فیلمها عموماً به شکل محلی پخ

میشوند ،نه بینالمللتی .بترای مثتال،

1. Motion Picture Association of America
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بهخصوصی که هدفشان برخی مخاطبهای گفولکلورشناس دانشگاهی است گبرای مثال،
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من در سال  2337در انگلستان ،فیلمی ترسناک بتا عنتوان «بتاز ت انیمتاتور» 2گ 2335را
دیدم .گهی ت بریتانیتایی طبقتهبنتدی فتیلم 1یتا  BBFCفتیلمهتای مختلتف را براستاس
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استانداردهای عمومی ،سانسور و طبقهبندی میکند که بعدها شکل ویتدیوییاش را در
امریکای شمالی تماشا کردم .فیلمی که در بریتانیا دیدم ،نسخهای ردهبندینشده بتود گدر
بریتانیا این فیلم برچسب «باالی  23سال» خورد  ،درحالیکه نسخه امریکای شتمالیاش
 R-ratedشده بود .تفاوت دو نسخه در صحنههای خشتونتبارشتان بتود امتا خصتلت
اصلی فیلم ،مبتنی بر همین تصاویر خشن بود و بنابراین ،نسخههتای بترشختورده نیتز
همین خصلت اصلی را داشتند .همین نکته کوچک نشان میدهد کته در حقیقتت ،ایتن
متون «بالتغییر» خود نسخههای متفاوتی داشتهاند و در متن پخ

ایتن شتبه ت گونتههتا

اکتشاف بیشتری باید صورت گیرد.
به گفته جکسون ،عالوه بر نسخههای متعددی که از روایتتهتای فیلمتی در دستت
است ،خود ما هم میتوانیم روایتهایی متفاوت از فتیلمهتا داشتته باشتیم گ. 33 :2333
ورای تعبیر سیلویا گریدر با عنوان «روایتشکلهای رسانهای» که پی تتر بته آن اشتاره
شد ،پیتر ناروائز 8گ 2337به مطالعه این مس له متیپتردازد کته چطتور تغییراتتی چتون
تولید فرمهای جدید فولکلوریتک

تسهیل دسترسی به تلویزیون در حوزه فناوری ،باع
و بهخصوص روایتهایی تازه درباره فناوری شدهاند.

فرهنگشناسی سال  2342ل و روستن 4از فیلمهای هالیوودی پر از مثالهای مجعتول
و حکایتی از افسانههای رسانهای است 5.برای مثال:
مجله فیلمایندیا 7بمب ی گکه بارها تصویرپردازیهای هالیوود از هند را مورد نکوه
قرار داده به شکلی فوقالعاده و فراموشنشدنی ،نمودی از این ت ثیرگتذاری هتالیوود را
1. The Re-Animator
2. British Board of Film Classification
3. Peter Narvaez
4. Leo Rosten
 .5روستن کار خود را «قرار دادن هالیوود تحت میکروسکوپ علوم اجتماعی» تعریف میکند گ] ، 7 :2370 [2342امروزه امتا
باید کار او را نوعی فرهنگشناسی بخوانیم .گنگارنده
6. Filmindia
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ارائه میدهد :در یکی از تبلیغات تصویری در هند گفته میشود« :پسر برهمن 2دختتری
را دوست دارد که نزدیک شدن به او امکان ندارد!» همزمتان کته جنگجویتان استترالیا و
کنند ،با هم آوازی را از «جادوگر شهر اوز» 1متروین لتو روی 8متیخواننتد .گروستتون،
3 :[2342] 2370ت7
این افسانههای رسانهای را که داستانهایی درباره رسانه هستند ،باید به طتور عمتده،
در منابع غیردانشگاهی همچون زندگینامههای هالیوودی و منابع مرتبط بتا فرهنتگهتای
طرفداری جستجو کرد .یکی از معدود منابع دانشگاهی برای بررستی ایتن افستانههتای
رسانهای ،مطالعه چارلز کلی 4گ 2332حول افسانه معاصتری استت کته براستاس آن در
فیلم «سه مرد و یک بچه» 5گ 2337روح پسر جتوانی کته خودکشتی کترده ،بته دنیتای
واقعی بازمیگردد.
جکسون همچنین تشخیص میدهد که پیراستگیهای فنی را بههی وجته نمتیتتوان
نسبت به روشهای سنتیتر ساختی« ،کمتر فولک» دانست:
« پیچیدگی یک رویداد یتا عملیتات هتی ارتبتاطی بتا جذبته فولکلتوریک

نتدارد؛

نوستالژی و حس :سفر با کالسکه نسبت به سفر با هواپیمتای کنکتورد فتولکتر استت و
خمیر ورز داده شده با دست نسبت بته خمیتری کته بتا دستتگاه ورز داده شتده جذبته
فولکلوریک دارد و این نه بهواسطه حضور یا غیاب پیراستگیهای فنی بلکته بتهواستطه
ارتباط مردم با تکنولو ی تعین پیدا میکند ».گ833 «:2333
پس مطالعات ما باید بر رابطه میان محصول و فرآینتد ستاخت فتیلم عامتهپستند در
درون متن صنعتی متمرکز شوند گاز کار سال  2374متککتارل . 7مطالعته تتاد گیتلتین

7

1. Brahmin
2. Wizard of Oz
3. Mervyn Le Roy
4. Charles Kelley
5. Three Men and a Baby
6. McCarl
7. Todd Gitlin
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زالندنو ،لیبی را زیر گامهای ر ه خود میگیرند تا در بندر بردیه بته ایتالیتاییهتا حملته
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درباره صنعت تلویزیونی هالیوود گ 2338یا مطالعه روستن درباره فتیلم هتالیوودی ،دو
مثال متفاوت در این زمینه محسوب میشوند .همچنین ناروائز نیز صنایع فرهنگعامه را
شماره  06بهار 9911

در حال به خطر انداختن اشکال فولکلوری خودشان میبیند .گ. 23 :2331
مطالعات مرتبط با طرفداران و مخاطبان
یکی از حوزههای عظیمی که بهتازگی برای مطالعه در زمینه فرهنتگ عامته در برابتر
پژوهشگران باز شده ،حوزه فرهنگشناسی مخاطب است .به ادعای جکسون «فولکلتور
مخاطبان» حوزهای است که باید بیشتر مورد بررسی و آزمون قرار گیرد .او این حوزه را
به موضوعات مشخص و خردتری تقسیم میکند« :اطالعاتی کته از طریتق مخاطتب بته
تجربه یک فیلم وارد میشوند ،رفتارهای اجتمتاعی او در مکتان نمتای

فتیلم و نحتوه

ورود فحواهای فیلم بته ستبک و آگتاهی جمعتی» گ . 833 :2333بتا ایتنحتال ،دیویتد
رایزمن 2در همان دهه  2370اشاره کرده است:
رسانهها در امریکا مردم را به شکل اتمهایی منفرد نمیبینند بلکه آنان را اعضتایی از
گروههایی میبینند که رسانه خود را انتخاب کردهاند و بهتبتع آن ،پیغتام خودشتان را از
درون آن رسانه تفسیر میکنند  ...به شکلی مشابه ،مردم نیز بهصورت گروهی بته ستینما
میروند گبهخصوص نوجوانان که بخ

بزرگی از مخاطبان را شکل متیدهنتد و البتته

کلوپهای طرفداری رسمی و غیررسمی نیز راههایی بترای ستازماندهی ایتن گتروههتا
محسوب میشوند  ...ولی هی کس منابع نوشتاری را به شکل گروهی مطالعه نمتیکنتد.
گ157 :2370
اگرچه رایزمن به دنبتال ایتن نکتته بتود کته چگونته فرهنتگهتای غیرنوشتتاری از
رسانههای جمعی بهعنوان جانشین بر فرهنگ شتفاهی استتفاده متیکننتد ،ایتن مقالته را
میتوان شروعی برای مطالعات فرهنگشناسی مخاطبان دانست کته در حتوزه فولکلتور
محبوبیت آن در حال افزای

است.

به گفته پیتر نروائز ،یکی از شکافهای میان فولکلور و فرهنگ پتاپ «کتاربرد بیتانی
رسانههای ارتباطی ،کاالهای تولید انبوه و متون مرتبط بتا رستانههتای جمعتی در بافتت
1. David Riesman
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گروههای کوچک» است گ . 10 :2331فرهنتگ طرفتداری صترفاً یتک «بافتت گروهتی
کوچک» استت .یکتی از متواردی کته در آن ،فرهنتگ طرفتداری بته بتروز متیرستد،
مستندسازی در اینباره پرداختهاند که چگونه طرفتداران برختی اجراهتای بتهخصتوص
موسیقیایی ،اشتیاقشان را به روشهای خالقه موجود در درون بافت طرفداری ت مبنتای
خود ،سازماندهی میکنند .برای مثال ،دیانه تای در تشریح مشاهدات

میگوید:

ممکن است چنین دستساختههایی برای کسی که چیزی از آنها نمیداند ،بیاهمیت
جلوه کنند ،اما برای شان 4گیکی از طرفداران گروه موسیقی بیتلها 5آنهتا بته فاصتلهای
اجتماعی اشاره دارند که طرفدار و ستاره را از هم جدا متیکنتد .آلبتوم قاچتاقی کته در
حقیقت ،یکی از بینندگان اجرای بیتلها آن را ساخته یا تعامل با فردی که اعضای گتروه
را شخصاً میشناسد ،نسبت به کپی یک میکروفیلم یا بریده روزنامهای که در کلکستیون
خودی هم پیدا میشود ،تجربه بالفصلتری را در اختیارش میگذارد .گ44 :2337
در جایی دیگر ،نروائز تعریف طرفداران فرهنگ پاپ را بهمثابه «قربانیان» کن پتذیر
رسانههای جمعی رد میکند.
طرفداران خود با هدف موقعیت و تعامل بهتر ،درگیر این سوءاستتفادههتای پیچیتده
فرهنگ رسانههای جمعی ،میشوند  ...برخی نشانهایی از اجراهای مورد عالقهشان بته
همتتراه دارنتتد و یتتا بتتا اجتترای شتتبیهستتازیشتتدهای از بتتازیگران محبوبشتتان ،فتتارغ از
درگیریهتای احساستی و عشتق و عالقتهای کته دارنتد ،امیدوارنتد همتایانشتان را بته
طرفداری وادارند یا دستکم ،آنان را متوجته آن رویتداد هنتری کننتد .در جریتان ایتن
تعامل و با جلبتوجه دیگران ،شبکههای دوستی و صحنههای فرهنگی بسط مییابنتد و
در بافت متکثر عمومی و خانوادگی تقویت میشوند .گ83 :2337
1. Tye
2. Byrne
3. Ladenheim
4. Sean
5. Beatles
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فردیتتتهتتای شخصتتی استتت .تتتای 2گ ، 2337بایرنتته 1گ 2337و لتتدنهایم 8گ 2337بتته
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فرهنگ طرفداری حول برخی انرهای فرهنگ عامه همچون روزنامههای زرد گبترد،
 2331و ادبیات عاشقانه گرادوی 2334 ،یا حتی حول متون رسانهای شده بهخصوصی
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چون مجموعه تلویزیونی «پیشتازان فضا» 2گباکون ت اسمیت 2331 ،و فیلمهتایی چتون
«بر باد رفته» 1گتیلور 2333 ،نمود بیشتری پیدا کرده است .الیزابت برد ،مزایتای مطالعته
فرهنگ طرفداری را برای پژوهشگران حوزه فولکلور این گونته خالصته متیکنتد :اگتر
اعضای مخاطب را اعضایی ببینیم که در خلق فرهنگ عامه مشتارکتی فعتال داشتتهانتد،
بهتر میتوانیم آنها را با «مخاطبان» فولک مقایسه کنیم .گبترد 2337 ،طرفتداری همتواره
یکی از حوزههای جنکینز و محبوب مطالعات فرهنگی و پتژوه هتای فولکلتور بتوده
است .گهمچنین نگاه کنید به لویس2331 ،؛ توالک2335 ،؛ توالک؛ 1000
در نهایت هنری جنکینس 8نیز با توجه بته تعریتف مارشتال متکلوهتان از تلویزیتون
بهمثابه رسانهای «سرد» گ ، 2374:87ادعا کرده است کته مخاطبتان تلویزیتون بایتد تفاستیر
خودشان را از محتوا داشته باشند و این راهبردهای تفسیری بسیار خالقانهاند .ورای اینهتا،
اگرچه ینکینس به صورت جمعی به فرهنگهای اقلیتی گروههای طرفداری اشاره میکنتد،
این گروههای طرفداری به شکل فرهنگهایی مجزا ظاهر میشوند« .جدای از ایتن جریتان
از دست دادن آگاهی ،طرفداران به شکلی فعاالنه سلطه خود را بر متون تولید انبتوه نشتان
میدهند؛ متونی که مواد ختام تولیتدات فرهنگتی و بنیتانهتای تعتامالت اجتمتاعی را در
اختیارشان میگذارند» گکاون . 2337 ،جنکینس مدلی نظتری را بترای فرهنتگ طرفتداری
طرح میکند که براساس آن فرهنگشناسان میتوانند فرهنگهای طرفداری را تفسیر کننتد:
او طرفداران تلویزیون را به «شکارچیانی» در جستجوی شکار تشبیه میکند:

4

1. Star Trek
2. Gone with the Wind
3. Henry Jenkins
 .4جنکینس با ایده «شکار» خود میشل دو کرتیو را تصدیق میکند :طرفداران در اینجا به «شکارچیانی» بته دنبتال متتن تبتدیل
میشوند و دو کورتیو همه این جریان را به خوان

عامه مرتبط میسازد .فعالیتهای آنان سؤاالت مهمتی را پیرامتون توانتایی

تهیهکنندگان رسانهها برای محدود کردن خالقیت و چرخه معنا مطرح میکنند .طرفداران ،هویت فرهنگی و اجتماعی ختود را
از طریق به عاریه گرفتن و انعکاس دادن تصاویر فرهنگ انبوه ،شکل داده و از این طریق دغدغههایی را مطترح متیکننتد کته
اغلب در درون رسانه غالب صدایی ندارند .گ. 18 :2331
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طرفداران همچون شکارچیان دوران کهن ،فعالیت خود را از درون موضعی مبتنی بر
ضعف اجتماعی و حاشیهای بودن دنبال متیکننتد .همچتون دیگتر خوانشتگران عامته،
ت ثیرگذاری بر تصمیمهای صتنعت سترگرمی ،محتدودترین منتابع ممکتن را در اختیتار
دارند .طرفداران بایتد از شتبکههتای رستانهای درخواستت تتداوم نمتای هتای متورد
عالقهشان را داشته باشند؛ برای بسط پیرنگهای داستانی مورد عالقتهشتان و یتا حفتظ
تمامیت شخصیتهای محبوبشان هم باید با تهیهکنندگان البتی کننتد .در حتوزه اقتصتاد
فرهنگ ،طرفداران نه مالک که رعیت محسوب میشوند و ما باید براساس این شناخت،
تکریم خود را از راهبردهای مقاومتی عامه زمینهیابی کنیم .گ17 :2331ت7
مطالعات فولکلور در این حوزه بیشتر باید بر چنتین موضتوعی تمرکتز کننتد؛ بترای
مثال ،ت ثیر فرهنگ طرفداری بر انرهای سینمایی اکشن و ترسناک ،یعنی انرهتایی کته
پایههای طرفداری گستردهای دارند .اغلب این طرفداران ،خود به فیلمستازانی در همتان
انرها تبدیل میشوند .مطالعات پستمدرنی که بریکوال را در خلق متون هنری دخیتل
میبینند ،باید بته «باستتانشناستی» چنتین تت ثیراتی بتر ایتن فتیلمهتا بپردازنتد و حتتی
«اویکوتای های» 2بالقوه موجود در تاریخ انر فیلم را نیز مورد جستجو قرار دهند.
از طرف دیگر ،مخاطبان نیز شکلهای دیگری از رفتارهای سنتی و سنتی ت ماننتد را
دنبال میکنند .والتر ایوانز 1بهعنوان نظریهپرداز حوزه فیلم اظهار میکند:
نوجوانی که مسیرش را از درون یک فیلم هیوالیی پی و تاب متیدهتد و بته عترق
کردن میافتد ،در تجربهای تخیلی شرکت میجوید که به شکلی باور نکردنی از راههتای
مختلف میتوان آن را به اعمال پیچیده و دقیق عضو شدن مردم پیشتامدرن تشتبیه کترد.
درواقع ،این الگوی پیچیده عضو شدن که در این فیلمها بازتاب یافته ،قدرت و اهمیتتی
فوقالعاده را به آن بسته به طور عمده مبهم از موتیفهای کلیشهای میبخشتد .گ][2375

285 :2331
 :oikotypes .2اُیکو به معنای کوچکترین گروههای انسانی است .در اینجا منظور الگوهای گروهی است.گم.
2. Walter Evans
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طرفداران نیز دسترسی مستقیم بته ابزارهتای تولیتد اقتصتادی فرهنتگ ندارنتد و بترای
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البته من با دیدگاه ایوان درخصوص شباهت ظاهری موجود میان رسوم مهم سنتی و
تصاویر فیلمهای هیوالیی مشکل دارم ،اما متوافقم کته فتیلمهتای ترستناک در فرهنتگ
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پساصنعتی ما ،یکی از رسوم عضو شدن محسوب میشتوند .متیتتوان «فتیلم ترستناک»
دیدن در سینما را عملی آیینی ،تقویمی گدر روز هتالووین و یتا نتوعی رستم دانستت.
مطالعهای مشابه ،به بررسی جشنوارههای فتیلم قتومی پرداختته و آن را متوقعیتی بترای
آشکار شدن وضعیت آستانهای قشری از متردم دیتده استت گکتاون 2333 ،ب  ،امتا در
حوزه پویاییهای اجتماعی متت ثر از برختی انرهتای بتهخصتوص ستینمایی ،کارهتای
بیشتری باید انجام گیرد.
جیمز مککلونون 2و امیلی ادواردز 1گ 2335بترای کتاربرد متتون فیلمتی در حتوزه
فولکلور ،پیشنهاد جالب دیگری ارائه دادهاند .این مؤلفان تالش کردهاند تا در چارچوب
مطالعه باورها ،باورهای سنتی مرتبط با حمله بختکی و سوکوبوستی 8را ارزیتابی کننتد.
آنان با اشاره به مطالعات جمعیتی این فیلمها ،اظهار کردهاند که با توجه بته تعتداد زیتاد
فیلمهای با موضوع بختک ،مخاطبان آنها باید حمالت بختکتی زیتادی را تجربته کترده
باشند ،اما در مواجهه با جامعه آماری چنین چیزی مشاهده نشد و این ایده مورد تردیتد
قرار گرفت که دیدن فیلمهای بختکی باع

حمالت بختکی میشود .مطالعات صتورت

گرفته پیرامون روایتهای بختکی از جامعه آماری این پژوه  ،به متواردی ایتنچنینتی
رسیدهاند :کسانی که ادعای تجربه بختکی داشتهاند ،فیلمهای بختکی ندیدهانتد .فتیلمهتا
در این تعبیر ،نمودهایی از باورهای فرهنگی هستند که تجربه ،تغذیه اطالعاتیشان کرده
است نه برعکس .نکته جالبتوجه درباره این یافتهها ،استفاده آنها از فیلم گدر شترایطی
که مس له اصلی نیست برای بح

در مورد فرهنگ است .برای متککلنتون و ادواردز،

در فرهنگ معاصر غربی ،فیلم ،رسانهای غالب برای انتقتال فرهنگتی بته شتمار متیرود
گدرواقع مردم بیشتر ایدههای خود را از اینجا متیگیرنتد  .ایتن مؤلفتان امتا بتا مطالعته
1. James McClenon
2. Emily Edwards
3. succubus
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باورهای سنتی نمود یافته در سینمای معاصر ،دریافتهاند که رسانههای جمعتی باورهتای
سنتی را تغذیه اطالعاتی نمیکنند .درواقع ،رسانههای جمعی ابزار تعامتل هنرمندانته بتا
میکنند.
جمعبندی

براساس گفتههای بروس جکسون «فیلم ،شکل روایی غالب زمان ماستت .در جهتان
الکترونیک و پویای امروز ،فیلم و تلویزیون در ایجتاد حتس همبستتگی نقت

بستزایی

دارند :مصداقهای کالمی و تخیلی که ما در تقابلهای معمول چهرهبهچهره خود به کتار
میبریم ،به همان اندازه که برآمده از تجربه رسانهای مجزا امتا اشتتراکیمتان هستتند ،از
جاهای دیگر هم میآیند .مطالعات فیلم و تلویزیون به قدری مهم است کته نمتیتتوانیم
آن را به اختیار پژوهشگران رسانهای و ادبی رها کنیم .گ833 :2333
با اینحال ،اگرچه نه به شتکل محتوری ،پژوهشتگران حتوزه فولکلتور ،جنبتههتای
بهخصوصی از فیلم و تلویزیون عامهپسند را ورای سینمای مستند ،شناسایی کردهاند.
بیشتر پژوه های این حوزه شامل مطالعه موتیفها و گونههای داستانی موجود در
تلویزیون و فیلمهای داستانی عامهپسند میشوند گختواه براستاس استطوره ،داستتان یتا
افسانه باشند و خواه براساس منابع فولکلوریک  .برخی از این مطالعات برای شناستایی
حضور فولکلور در درون این رسانهها کافی بودهاند اما برختی دیگتر بته دنبتال تحلیتل
تغییرات روی داده در معانی داستانی آنها در حین انتقال /مناسبسازی /ترجمتهشتان از
رسانهای به رسانه دیگر هستند.
در کنار پژوه های مترتبط بتا «تشتخیص موتیتفهتا» محبتوبتترین گبته نستبت
پربتتارترین شتتکاف میتتان پتتژوه هتتای فولکلتتوری و مطالعتته فرهنتتگ عامتته ،حتتوزه
فرهنگشناسی طرفداری است .در سالهای اخیر ،مطالعات فرهنگی ،روششناستیهتای
مختلفی را با رویکرد شناخت فرهنگی از علوم اجتمتاعی برگرفتته و پتژوه هتای بته
نسبت زیادی در این حوزه به انجام رسیده که در اینجتا ،بته یکتی از آنهتا بته صتورت
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باورهای سنتی هستند و باورهای سنتی بتهواستطه رستانهای چتون ستینما انتقتال پیتدا
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سطحی پرداخته شده است .فیلمها و مطالعات فرهنگی ،هر روز بیشتر به مسائل مترتبط
با مخاطب ،آن هم از دیدگاهی تجربیتر عالقهمند میشوند .این دیدگاه را باید در تقابل
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با این باور غالب دانست که بیشتر پژوه های این حوزه ،مبتنی بر گونه «بیننده ایدهآل»
هستند.
با اینحال در حوزه پژوه های فولکلوری هنوز محدودههای بسیاری برای کار بتر
روی تلویزیون و فیلم عامهپسند باقی مانده است .همانگونه که اشاره شد ،حتال ،دیگتر
تعبیر فیلم بهمثابه متنی «بدون تغییر» ،به چال

کشیده شده استت .ایتن ایتده کته حتتی

فیلمهای سانسور یا اصالحشده هم در نهایت ،هنوز همان متتن اولیته هستتند ،بایتد بته
اثبات برسد و یا با مثالهایی نقض بسط داده شود .همچنین ،کارهای بیشتری با رویکرد
شناخت فرهنگی در درون حوزه صنعت فرهنگ پاپ باید به انجام برسند.
هم پل اسمیت و هم بروس جکسون به فاصله یک دهه از یکتدیگر ،افستوس نبتود
تحلیلی سامانمند از فتیلم و تلویزیتون عامتهپستند را در گفتمتانهتای حتوزه فولکلتور
خوردهاند .در مشاهدهای که صددرصد هم درست نبتود گالبتته متورد جکستون را بایتد
درستتر از اسمیت دانست چون همانطور که اشاره شد ،طی همان یتک دهته فاصتله،
مطالب زیادی تولید شده بودند آنان اظهار داشتند که مطالعتات فولکلتور بتا مطالعتات
فیلم فرق دارند اما در عین حال ،اگر بافت درستی برای این کار ایجتاد شتود ،بحت

در

مورد سینمای عامهپسند میتواند برای پژوهشگران حوزه فولکلور ،به حوزهای ممتاس و
ثانویه بر بح های اصلی فولکلوری تبدیل شود.

2

 .2کسانی که به جریان توسعه فیلم و فولکلور عالقه دارند میتوانند این فیلمها را نقطه شروعی برای کار خود قرار دهند .البته
در نظریه هر فیلمی ممکن است مزایای فولکلوریک خود را به همراه داشته باشد ،اما این به چگونگی ساخت گتزاره آن فتیلم
بستگی دارد .درمجموع این فیلمها حداقل میتوانند نقطه شروعی برای ادامه بح

در این موضوع باشند .البتته همزمتان بایتد

حواسمان به دیگر فیلمها و بهخصوص فیلمهایی باشد که دانشجویان فیلم با آنها آشنایی بیشتری دارند یا با آنهتا راحتتترنتد:
برای نمونه ،پژوهشگران حوزه فولکلور باید فیلمهایی چون «پرو ه جادوگر بلتر» گ 2333و «هتری پتاتر و ستنگ فیلستوف»
گ 1002را نیز در نظر داشته باشند .اگرچه من در اینجا به این فیلمها اشاره مستقیمی نداشتم ،به طور حتم ،همه آنها به بح
مرتبط میشوند .گنگارنده

ما
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