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گســترده،امــادرعینحــال،بهلحــاظفرهنگــی، ســینمایوحشــْتژانــریبــاموفقیــت
گــرمجمــوعفیلمهــای کــهقدمتــیبــهانــدازۀخــوِدتاریــخســینماداردوا نامطلــوباســت
کــه اخیــردرخردهژانرهــایوحشــتفراطبیعــیوهرزهنــگاریشــکنجهرامدنظــربیاوریــم
گســترۀوســیعیازســبکهاواصــولزیباییشــناختیرادربرمیگیــرد،همچنــاندرحــال
شــکوفاییاســت.ایــنژانــرمخاطبــاِنخــاصخــودرادرهمهجــاســرگرممیســازد،امــابــه

چشــمدیگــرانعنصــریبدخیــممیآیــد.
کارکردژانرراموردبررســی کمیکندو بریجیدچریمروریجامعبرفیلمهایترســنا
قــرارمیدهــد.چــریدرشــیوههایتولیــدتصاویــِرانباشــتهازخونوخونریــزیوامــر
ـکندوکاو ـازطریــقفنــاوریفیلــموتمهیــداتســینماییــــ کــــ غریــبدرفیلمهــایترســنا
و ســینمایی ابزارهــای ـتوســط بینندهــــ در انزجــار و رعبووحشــت خلــق و میکنــد

ـراتحلیــلمیکنــد. ســبکیــــ
گروههـایهویتـِیمختلـفوپرداختـنبـه کتـاب،درادامـه،بـابررسـِیبازنمایـِی ایـن
کـهجامعـهوایـنژانـرازیکدیگـر اضطرابـاتاجتماعـیدرسـینمایوحشـتوتصویـری
کاوشدرنقـشسـینمایوحشـتدرجامعـهوفرهنـگمیپـردازد. ارائـهمیدهنـد،بـه
همچنیـنطیـفمتنوعـیازسـینماهایملـِیهـممتقـدم،هـممتأخـررامـوردبحـثقـرار

میدهـد،ازجملـهفیلمهایـیمعیـارماننـد:
•     کلبۀوحشت۱  نفرینفرانکنشتاین  •

•      کندیمن  شبمردگانزنده  •
•     اره کورهدرمیرود جینجراز  •

•     رینگو   سوسپیریا  •
•     نوسفراتو   هالووین  •

1. Evil Dead



کالـجسـنتمریاسـت.اودروسمرتبـطبـافیلـموفرهنـگ بریجیـدچـریدانشـیاِر
،fan canons کو عامـهراتدریـسمیکنـد.پژوهـشاودرمـوردمخاطبـانفیلـمترسـنا
بـه  اخیـرًا بـاخونآشـام ومصاحبـه کندیمـن،دوزخآفریـن۱ دربـارۀ کنـارمقاالتـی در

چـاپرسـیدهاسـت.

1. Hellraiser

SHahe10
Underline
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انبوهــیجنــازۀپوســیدهتلوتلوخــورانبــردرهــایشیشــهاِییــکمرکــزخریــدمیکوبنــد.
کــردوکارجادوگــری،درجنــگل ســهدانشــجویفیلمســاز،درجســتوجویشــواهدیاز
گممیشــوند.زوجنوجوانــی،پــسازخلوتکــردنبــایکدیگــر،بــاضربــاتمتعــددچاقــو،
ــهخــودمیپیچــد، ــهخفگــیمیافتــدوازدردب ــزشــامب کشتهمیشــوند.مــردیســرمی
درحالیکــه،موجــودیداردشــکماورامــیدردوازآنبیــرونمیآیــد.پلکهــایزنــیاز
ــادندانهــای گلــویاوراب کــهاشــرافزادهایخونآشــام وجــدمیلرزنــددرهمــانحــال
را خــود آنکــه از پــس دانشــمندی میمکــد. را خونــش و میکنــد ســوراخ تیــزش
ســهلانگارانهموضــوعآزمایــشدورنــَوردی۱قــرارمیدهــد،بــهقالــبچنــدشآورموجودی
ــواریویدئویــی ــگاْرتصاویــرشــبحآلوِدن ــد.یــکروزنامهن نیمهانساننیمهحشــرهدرمیآی
راتماشــامیکنــدومحکــوممیشــوددرعــرضهفــتروزبمیــرد.دکتــریپــایخــودرا،
درتــالشبــرایفــرارازدســتشــکنجهگریروانــی،ارهمیکنــد.یــکخونآشــاماززندگــِی
تنیــدهدربیــمواضطــرابخــودبــراییــکروزنامهنــگارمیگویــد.یــکموجــودبیگانــۀ
 غولپیکــرومارمولکشــکلدرمنهتــنافســارپــارهمیکنــدواینسووآنســومــیرود.

یکقربانِیتجاوزیکیازمتجاوزانرااختهمیکند.

1. teleport

1
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کهدربرههای،نمونههایی  تماماینهاصحنههاییبسـیارمتفاوتازفیلمهاییاند
ژانرهـای بناسـت اینکـه باتوجهبـه میآمدهانـد. شـمار بـه وحشـت« »ژانـر از برجسـته
فیلمسـازیطبقهبندیهایـیتوصیفگـرواسـتواربـرخصایـصمشـترکمیـانفیلمهای
کیازوحشـت، هـرژانـرباشـند،چگونـهممکـناسـتاینتعـدادصحنههایمتفـاوِتحا
کـه بهشـکلمفیـد،بـهمهـاِرتعاریـِفچـهعـام،چـهنظـریازژانـردرآینـد؟آیـاایـننیسـت
تعریـِفیـکژانـربنابـرمجموعهویژگیهایـیمنحصربهفـرد،پیرنگهایـیقالبـیوسـبک
مثالهـای بااینحـالهمانطـورکـه باشـد؟ آسـان قابلشناسـاییبایسـتی بصـریای
گستردۀشخصیتها،سبکهاورویدادهایرواییرانشاندادند،چنین یادشدهتنوِع
گذشـتهمیگذرنـد، سـؤالیچنـداندربـابژانـروحشـتصـدقنمیکنـد.]۱[برخـیدر
محیرالعقـول هیوالهـای دارای چندتایشـان آینـده. در یکیدوتـا حـال، در بسـیاری
کامـاًلانسـانیدارندوتعـداداندکیهـمحاوی فراطبیعـیهسـتند،امـابقیـهصرفـًاقاتـالن
ـامـابهلحـاظفیزیکـیمحتمـلـــــهسـتند؛درایـنبیـن موجـوداتنامحتمـلفرازمینیـــ
کـهشـایددرآنحتـییـکهیـوالهـم کـرد میتـوانبـهمـورداسـتثنایِیعجیبـیاشـاره
ـشـایدهمداشـتهباشـد)مسئلهبرسـرهمینتردیداست(.تعداد وجودنداشـتهباشدــــ
قابلتوجهـیازآنهـابهشـدتخشـنو/یـاُپـرازخونوخونریـزیاسـت،بقیـهدرَجـوی
دلهرهانگیـزمیگـذرد.بعضـیوحشـترابـاجزئیـاِتفـراوان،صریـحودرنمـاینزدیـک
گـذرایـابهاشـارهودرسـتپیـشازرسـیدن نمایـشمیدهنـدوبعضـیدیگـرآنراخیلـی
بـهلحظـۀحسـاسوقطـعبـهنمـایبعـدیبرگـزارمیکننـد.بسـیاریداسـتانراازمنظـر
قربانیـاننقـلمیکننـدوبقیـهازمنظـرهیـوال.برخـیدربـارۀانتقـام،چندتایـینماینـدۀ
کـه تـالشبـرایبقـاوانگشتشـماریراجـعبـهمـرگهسـتند.قضیـهفقـطایـننیسـت
کـهاجـازهمیدهـدحـدیازواریاسـیونبـرمضمونی مجموعـهایازقراردادهـاوجـوددارد
کهدرژانرهایدیگرمانندفیلمهایوسـترن کلیشـهایوروشـنشـکلبگیرد)همانطور
کهوجهمشـخصۀآنتنوع کشـنمیبینیـم(،بلکـهدراینجـاسـروکارمـابـاژانریاسـت یـاا

وتکثـِرمحـِضقراردادهـا،پیرنگهـاوسبکهاسـت.
که باشد نهفته واقعیت این واریاسیونهاممکناستدر این برای توضیح یک
کلمفهومژانرمسئلهسازاست، ژانرهاهیچگاهثابتوازپیشمقررنیستند.درواقع،
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فیلمهایی که است درست باشد. میان در وحشت ژانر بحِث هنگامیکه بهویژه
غیرمرتبطباهمرابهضربوزوردردستهبندیهاییقابلبازاریابیجامیدهندتافروِش
کند،اماممکناستهیچیکازاینفیلمهابافرمولمدنظر آنهارابهمخاطبآسان
ترکیب و میکنند تغییر مییابند، تکامل زمان گذر در ژانرها درنیایند. »جور« دقیقًا
ارائهدهند. رابهبینندگاِنخود ازیکمضمون تاواریاسیونهایمختلفی میشوند
اولین از زمانیطوالنی، ژانر این باشد: ژانروحشتهمین گستردۀ تنوع دلیل شاید
سالهایسینماتازماِنحال،پایدارماندهاستوازمنابعبسیارمتفاوتی]2[نشئت
کهسبببهوجودآمدِنمجموعهایبهشدتمتنوعازخردهژانرهااست.عمر میگیرد
کهداستانهای گفتهنماند درازسینمایوحشت)درحالحاضربیشاز۱00سال،ونا
به رو ژانرمدام این که بهدرازایعمربشریتدارند(بدینمعناست کقدمتی ترسنا
امکان درنتیجه، است؛ داده شکل بسیاری انشعابات و شاخهها به و بوده تکامل
کاست)یانیست(خیلی گونهایازفیلم(ترسنا داردتصمیمگیرِیاینکهچهفیلم)یا
سرراستنباشد:شایدآنچهبهچشمیکنسلقراردادهاییالینفکازژانروحشتبوده
بهچشمنسلبعدیچیزیبسیارمتفاوتبیایدوآنچهدرنظرشخصیویژگیهای
گیرد کاملبادستهبندیهایشخصیدیگرقرار کاستدرتضاد بارزسینمایترسنا
)یانکوویچ2002b:۱۵2(.پس،چگونهممکناستدرموردژانروحشت،همچونگروهی
باپرداختنبهزیباییشناسی،محرکهاو کتاب کرد؟این ازفیلمها،بحث منسجم
مخاطبانژانروحشتبههمینمسئلهمیپردازدوبحثراحولچهارپرسشدیگر
کهوحشتچیست؟این کهفصلاولمطرحمیکندایناست پیشمیبرد.پرسشی
کهسینمایوحشتشاملآنها فصلنگاهیاستبهخصایصوویژگیهایفیلمهایی
کهسازوکاِروحشتازچهقراراست؟این میشود.فصلدومبهاینپرسشمیپردازد
کهفناوریدرطیتاریخازآنبرایخلقمحرکهای فصلشامِلبررسِیشیوهایاست
کنشهایمخاطباستفادهکردهاست.درفصلسوم،اینپرسشکهوحشت خودووا
برایچهخوشاینداستدربسترطیفیازرویکردهاینظریبررسیمیشود.درنهایت،
کجاراموردبحثقرارمیدهیمتانگاهیداشتهباشیمبه یو کݪݪݪِ درفصلآخر،پرسش

کهژانروحشتوجامعهازیکدیگرارائهمیدهند. تصاویری
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کهاینتریلرهای گرینیدَهم،دربحثخوددربارۀجالو)2002(]۳[،اشارهمیکند
روانشناختی،جناییومعمایِیایتالیاییبیشازآنکهتشکیِلژانربدهند»مقوالتی
کههرسالهجابهجامیشوند«؛ مفهومیاند۱بامرزبندیهاییبهشدتمتغیروعبورپذیر
ایننکتهدربارۀژانروحشتنیزصدقمیکند.بنابراین،بهجایآنکهژانررامجموعهای
مشخصویکپارچهازفیلمهاییباقراردادهایمشترکدرنظربگیریم،بهتراستآنرا
دقیقتروهمچونمجموعهایاز»مقوالتمفهومِی«متداخلودرحالتکاملبنگریم
کهدرسیالیتیمدامقراردارد.بهبیانسادهتر،وحشتنهیکژانر،بلکهچندینژانر
کهاستیوننیلآنهاراسنتهایمعین کهخردهژانرهاــــ است؛عالوهبراین،همانطور
ـتغییرمیکنند،مرزهایژانرنیز گروهبندیهایدرونژانریتعریفمیکند)2000:۹(ـــ یا
بهکلجابهجامیشوند.درنتیجه،بهتراستبهژانروحشتهمچونمجموعهایاز
مقوالِتمرتبطامااغلببسیارمتفاوتفکرکنیمکهممکناستمواردزیررادربربگیرد:

کـهمجمـوعفیلمهـارابنابـرانـواعپیرنگ،موضوعیاهیوالبهدسـتههای خردهژانرهـا •
مشـخصتقسـیممیکننـد؛

کهطییکدورۀمحدود تعریفمیکند فیلمها از گروهی را آنها نیل که سیکلها2 •
 زمانی،بابهرهبرداریازویژگیهاییکفیلمموفقتجاری،ساختهمیشوند)2000:۹(،
گرفیلمیبرایمدتیکوتاهفوقالعادهمحبوبباشد،بهساخِتدنبالهها بدینمعناکها

کپیهایبسیاردامنمیزند؛ یا
گردهافشانِیمتقابلاند کهطبقتعریفریکآلتمن)۴۳ :۱۹۹۹(،حاصلنوعی دورگهها •
و یکدیگر از مختلف ژانر یاچند یک قرضگرفتنهای با تا میافتد اتفاق ژانرها بین که

درآمیختِناینبرگرفتهها،فرمهایینوترکیبتولیدشود؛
امریکاطیدهۀ۱۹۳0، سبکهایخاصهراستودیویفیلمسازی)یونیورسالدر •
یُاو،دوبارهدرامریکا،طیدهۀ۱۹۴0وَهِمردربریتانیاطیدهۀ۱۹60(یافیلمسازی آرکݭݭݭِ
کهطیدهۀ۱۹80ساختهشده کانادایی کراننبرِگ بخصوص)مثاًلفیلمهایدیوید

استوهمگیبرچسب»وحشتجسمانی«3خوردهاند]۴[(.

1. conceptual category
2. cycles
3. Body horror




