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برطرفرامعضلاینازبخشی،افکنیش��الوده«برابر
است؛درونیگوییتکدیدزاویهترینمناسب،سازد
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بهنس��بتآدمیهرکهاس��تنظراینبردریدا،همه
ویابدمیدس��تخودمتمایزوویژهتأویلبهدیگران
ازپرهیزبرایاما،استتعویقدرمدامهانش��انهفهم
بایدمشترکفهمخطایبرآگاهیوحضورمتافیزیک
کهراهاتقابلشالودهوس��اختار،کردآغازهاتقابلاز
،تسلیمی(»نمودویران،اس��تبشرذهنسازکلیش��ه
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عبارتبه.دانس��تآنمدرننوعازمتف��اوتوجدا
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ارایهزمینهایندرآشکاریبندیتقسیمهیچامایابدمی
قرارنمونهباحیاتیوحید.)1386،پاین��ده(دهدنمی
اینبهوپردازدمیسینمااینتحلیلبهبتمنفیلمدادن
ازاستگزینشی،نیزفیلمنقدهر«کهرس��دمینتیجه
خودمیلبهراهاآنمنتقدکهفیلممختلفهایقسمت
دس��تموردنظرینتیجهبهتادهدمیق��رارهمکنار
نتیجهاینحت��یکهداش��تتوجهبایدولیکندپی��دا
ش��خصیداوریبرمبتنیوش��خصیکامالتأویلنیز
ترینقدیمیازیکی.)64،1388،حیاتی(»استمنتقد
صابرهمقالهمدرنپستسینماییحوزهدرهانوش��ته
اعتقادکلیگیرینتیجهیکدرکهاس��تمحمدکاشی
باوریوارزشنوعهرمدرنپس��تسازانفیلم«دارد
اجتماعیهنجارهای،مثبتهایقهرمانبودننیکمثل
بودنخوشایندو،ژانرش��دهپذیرفتهقواعد،روانیو
جاآنازاماگذارن��د؛میکنارراتماش��اگربرایفیلم
وش��وخیبه،ندارندآنبرابردرایگزین��هخودک��ه
»پردازندمیپیش��ینیش��دهتثبیتهایارزشهج��و
دراوح��دیاوازپی��ش.)70،1378،محمدکاش��ی(
واکاویراس��ینمادرمدرنپس��تمنط��قایمقال��ه
رواییاشکالداش��تننظردربانویس��دمیوکندمی
یکبهتوانیممیبخشندمیس��اختارراماهایقصهکه
نگاریس��ینمایی-قومنوعازتفسیریشناس��یجامعه
باهم��وارهکهآوریمرویش��خصیهایویژگیب��ا
عملکردیوشودمیآغازخودمانشخصیهایتجربه
کهاستآنتالشدروداشتهمش��اهدهقابلونمایان
هایتجربهکهشودنایلبازنماییازس��بکیکشفبه
متونازکهاس��تحالیدراینوکندمیجهانیراما
،اوحدی(»کنی��ممینیزلذتکس��بخودیس��اخته
حاضریمقالهکهاس��تآنمهمینکته.)203،1373
تااس��تتالشدرمتفاوته��اینظرگاهبررس��یب��ا
درروایتگوناگونهایش��یوهازمندنظامدیدگاه��ی

سینمایپستمدرنارایهدهد.



42

مبانی نظری
میخائیلنظریاتمبنایبرپژوهشایننظریدی��دگاه
مفه��ومیحیط��هدر19کریس��تواژولی��او18باختی��ن
ونقدیحیطهدرلیوت��اردفرانس��واژانوبینامتنی��ت
ش��کلدرروایتنفیونقدنیزو20هافراروایتنف��ی
یککهاستاعتقاداینبرکریستوا.استآنکالسیک
متنیکفضایدربینامتنیو،متونازجایگشتی«متن
اخذ،متعددیه��ایگفته«،آندرکهاس��ت»مفروض
رایکدیگروشدهمصادفباهم،متوندیگرازش��ده
.)53،1380،آلنازنقلبهکریس��توا(»کنندمیخنثی
،رواییهاینشانهازانباشتهنیزفیلمیکاساساینبر
کدامهرکهاستایمفهومیعناصروبصریهایفرم
مثلثبهطرفیکازکهاستچندگانهمعانیحاوی
استمربوطرواییپیامومخاطب،فیلمس��ازارتباطی
،ادبیمتونب��افیلممتنرابط��هبهدیگ��رط��رفازو
فیلمکهایاجتماعیوفرهنگیهایزمینهوس��ینمایی

درآنواقعشدهاست،مربوطمیشود.
دیدگاهازهافراروایتنف��ینظریهدردیگرس��ویاز
آندرکهاستوضعیتیپس��امدرنوضعیت«،لیوتارد
ازراخوداعتب��ارهمه...،مدرنیت��هه��ایروایتکالن
وتسلطهایروایت،هاروایتکالن...دهندمیدست
سرنوشتدنبالبهکهانسانیبرتریروایت،اندبرتری
.)195،1382،ساراپ(»اس��تطبیعتفتحدرخویش
ازناش��یعواقببازتابب��اپسامدرنیس��مبنابرای��ن
،مدرنیس��مهایآرمانوهافراروایتبهاعتقادوایمان
بهراآنهاوس��اختهاعتباربیراب��زرگه��ایروایت
اصولمبناهمی��نبر.کندمیتقس��یمه��اروایتخرده
بهفراگیرفراروایتیعنوانبهکالس��یکروایتبنیادین
دادنقرار«کالس��یکروایت.شودمیکش��یدهچالش
یکدرخارجیرویداده��ایناخ��ودآگاهیاآگاهان��ه
درصورتیکه)56،1390،ندایی(استفهمقابلالگوی
وخطیتداومفاق��د،پس��امدرنهایفیلمدرروایت«
نظربهپسامدرنفیلمدر.استیکپارچگیوانس��جام
واستاتفاقیوتصادفی،روایتپیش��رفترس��دمی
مبهمونظمبی،ت��ودرتو،پیچیدهرویدادهاترکی��ب

استالیهچندومتکثرهافیلمایندرروایت.اس��ت
»داردوجودپیرنگ،هاش��خصیتتعدادبههمچنینو

.)57،همان(

بینامتنیت21
خوانشنیازمندمعناحوزهبهدستیابیجهتمتنیهر
گفتهترینسادهاز«.استخویشزمینهدرمتوندیگر
یاعلمیگفتمانب��همتعلقاثرترینپیچیدهت��اگرفته
،1380،آلن(»نداردوجودتنهاییبهییگفتههیچ،ادبی
،حضورص��ورتبهبینامتنیتدیگ��رزب��انب��ه.)30
زمینهدرمت��وندیگرناگریزوگویگفتوخوان��ش
ی��کمتنمیزبانتعریفمیش��ود.درفیلممن نفرت 
ایصحنهدر)23رنوکریس،کافنپیر،2013(222انگیز
کندمیحملهخانهبهشدهویروسیمینیونکهفیلماز
س��ومکودکآنجادرکهروندمیپاییناتاقبههابچه
این.استنانچیکوباکردنبازیپونگپینگحالدر
داردارجاعلیبروسازویدیوییبهمش��خصاصحنه
پونگپینگ،نانچیکووسیلهبهنمایشیحرکاتیدرکه
،پس��امدرنروایتدربینامتنیتمفهوم.کندمیب��ازی
کیفیتوفراوانی،شیوه،پیشینهاینمونهباتمایزدر
رویکردهمچنینوبنیامتنیتازپسامدرنیسماس��تفاده
درکهاس��تهجوآمی��زیمش��خصاووارپارودی��ک

پرداختنبهاینمقولهدارد.

خود-ارجاعی24
بهاثرارجاعیعنیخودبازتابندگیی��اخود-ارجاعیت
اثربودنفیلم،مخاط��بکهایگونهبه،خودیرس��انه
هنرمند«،کالس��یکهنریقوانیندر.ش��ودمتوجهرا
امریبهمخاطببرایرااثرهنریتصنعبودموظ��ف
کهامری.)52،1386،پاینده(»کندتبدیلنامحس��وس
،تعمدیصورتبه،خود-ارجاعیمفهومتوسطامروزه
بهامریمحس��وستبدیلشدهاست.انیمیشنخود-
همچنینودهدمیبازت��ابراخودس��اختار«،ارجاع
اس��تآمدهپدیدهآنازکهایزمین��هبارااشرابط��ه
گفتمانیشدهتحمیلیرئالیتهبنابرایندهدمینش��ان
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 Lindvall&Melton,(»کن��دمیوانماییراس��ینمایی
خودبازتابندگییاخود-ارجاعیبنابراین.)1997، 204
اثرجهانتصنعینماییواقعوکالسیکروایتاقتدار

بهچالشمیکشد.
باختینکارناوالمتناقضمکانیس��مبهمکانیس��ماین
بانوعیبهبازتابندهخودهایانیمیش��ن.اس��تشبیه
مرتبطباختینکارناوالس��رزندهسرش��تمکانیس��م
ونابکمدیی��کباختینکارناوالکمدی.هس��تند
گروتس��کووجهیدوکهبودوس��طاییقرونقوی
کههجوآمیزییخن��دهوب��ودآنخصیص��هب��ودن
،بازسازیسپسوشکنیشالودهمکانیس��مباآفریدمی
روزگارآنفرهنگیواجتماعیدستگاهکهآنعیندر
همینبر.بردمینی��زلذتآناز،کردمیمس��خرهرا
کمدیهمانندنی��زخود-بازتابندههایانیمیش��نمبنا
گرفتنسخرهبهباوکردهعملوسطیقرونکارناوال
لذتآناز،سازندمینوازراخودآنکهعیندرخود
به.)Lindvall&Melton, 1997، 203(برن��دمینی��ز
کمدیقویمکانیس��مهافیلمای��ندردیگرعب��ارت
درخودمخاطبباهمراهمولفوبازس��ازیکارناوال

اینلذتبازیگوشانهشریکمیشود.
،شودمیتقسیمکلییش��یوهس��هبهخود-ارجاعیت
اظهارمجرایازکهخودمتنیتدادننشانبانخست«
پردهباوفیل��مصنعتوفیلمس��ازییدرب��ارهنظ��ر
ازدوم.یابدمیتحققفیلمس��اختروندازبرداشتن
نقشدرفیلمش��یوهایندر.تماش��اگرباتعاملطریق
مخاطببامس��تقیمطوربهوکردهعملگفتمانیک
در.خودمؤلفباتعاملطریقازسوم.کندمیصحبت
بازتابسازندگانشباراخودارتباطفیلمش��یوهاین

.)ibid ،204-205(»دهدمی
ایصحنهب��هتوانمیخود-ارجاع��یه��اینمونهاز
ان��درو،جنس��ونویک��ی،2001(25ش��رکفیل��ماز
روستاییانبهشرکآندرکهکرداش��اره)26آدامسون
شماهاداستانطبق«،گویدمیآهستهصداییبا،ترسان

االنبایدفرارکنید«.

هجو )پارودی( و ارجاع به گذشته
به«هجو.اس��تهجوآمیزبالقوهایرس��انهانیمیش��ن
ازاس��تفادهوگذش��تههایفیلمب��هبازگش��تنوعی
کوتاهفیلمدر.)14،1389،آفرین(»اس��تآنعناصر
داس��تانبهکه)28کلوتیهکلود،2007(27بتی خفت��ه
)30دیزنیوالت،1959(29زیبای خفت��ه)انیمیش��نو(
اساساپریوارقصهاینعناصروس��اختار،داردارجاع
زباندر(فیلمنامحتیچنانکه.شودمیکشیدههجوبه
نیز)Betty Sleeping و Beauty Sleeping)انگلیسی
پارودیازسرشارفیلم.نیس��تبازیوکنایهازخالی
باکهحقیقیعشقبوس��هبانهبتینهایتدرواس��ت

زنگساعتشماطهدارشازخواببیدارمیشود.

فرا داستان
محس��وبخود-ارج��اعهاییداس��تانهافراداس��تان
ازنوعیآنفراداس��تان«دیگ��رعب��ارتبه.ش��وندمی
مندنظاموخودآگاهانهنحویبهکهاستنویسیداستان
ازتاکندمیجلببودنشتصنعیبهراخوانندهتوجه
داستانیرابطهخصوصدرراهاییپرسشطریقاین
،1386،پایندهازنقلبه،ُوو(»س��ازدمطرحواقعیتو
یابودگیداس��تانبهاش��ارهبافیلممفهومبدین.)54
بازتابراخودبودنغیرواقعی،اشگیریشکلمراحل
،فیلمس��ازی،بودگیفیلممورددرهاییفیلم.ده��دمی
قرارگ��روهایندرآنخ��امم��وادوس��ینماصنعت
میگیرند.درنمونهاولیه،فیلمآنها را حرکت بده31)یا 
درونبهمخاطب)1931()در یک اس��تودیو کارتون
تعدادیآنجادرکهشودمیبردهانیمیشناستودیویک
حالدرکوش��انهسخت،خوش��حالامادربندانیماتور
کوچیهوچییرقاصهیکاز32بوکیفیلیپساخت
وگرددمیفیلمب��رداریآنازدوربینیب��اکههس��تند
باغیکازکارتونیجانورانیکه(موسیقیگروهسپس
عهدهبررافیلمموسیقیساختوظیفه)هستندوحش
وفرس��اطاقتروندکارتوناینحقیقتدر.گیرندمی
بهوضوحبهراانیمیشناس��تودیویکخالقآنارشی

.)Lindvall&Melton, 1997(کشدمیتصویر
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بریکوالژ33 و التقاط فرهنگ ها
ویونانازهن��ریمی��راثتمامی«،پس��امدرنهن��ر
و-میانهقرون-مس��یحیتهنرتاگرفتهباس��تانروم
هنرعرصهتمام��یورئالیس��مورمانتیک،کالس��یک
درراهمه.کن��دمیپس��امدرنفضایواردرام��درن
برتریدیگریب��ررایکیآنکهبیچیندمیه��مکنار
مهمانییکیاوعمومیتظاهراتصحنهانگار.ده��د
سجودیازنقلبه،بازرگانی(»استهمگانیجشنو
درامروزهمبن��اهمینب��ر.)165،1389،دیگ��رانو
،استریپکمیکتلفیقانیمیش��نپس��امدرنهایفیلم
انیمیشنهایفیلم،هاقصه،هاس��بک،هابافت،هافیلم
هایالتقاطازسرش��اروکالژگونهزمینهیکدررا...و
فیلمهماندر.هستیمشاهداجتماعیوادبی،فرهنگی
مسایلوهاافسانه،هاداستانانواعازکالژیبتی خفته
یکازهجوآمیزایزمین��هدرانگلس��تانفرهنگروز

قصهپریوارقرارگرفتهاست.

پایان روایت های بزرگ و روایت گریزی
سینمایزبانیقواعدازبسیاری«،پسامدرنسازانفیلم
سوژه،خطیروایتاز.گیرندمینادیدهراکالس��یک
گیرندمیفاصلهمتع��ارفپردازیش��خصیتومعین
آنجایگزینراش��خصیومتفاوتکامالروش��یو
مرتبًاشرکفیلمدر.)85،1378،محمدکاشی(»کنندمی
کالسیکپریوارقصهیکداستانیپیوس��تگیوتداوم
برهمداس��تانخودبودگیمتنوزمینهبهارجاعاتیبا
ولی«،گویدمیش��رککههنگامیمثال.ش��ودمیزده
بودنداستانبهکهارجاعیبا»!نبودداس��تانتویاین
مخاطبذهندرراخطیروایتیروند،دهدمیخ��ود

برهممیزند.
خودریختی34 

خویشخلقتبهخال��قورودمعنایبهخودریخت��ی
خود-ارجاعیمفه��ومازایزیرمجموع��هکهاس��ت
جهانیدیگرخالقورود«واقعدر.شودمیمحس��وب
...استتجسدنوعیش��ودمیخودشخلقتواردکه
مثلش��کلترینجزییبهحتی،بیرونیواقعیتنفوذ

راکارتونجهان،طراحیابزارباکارتونیس��تدس��ت
جانبیحضوربهس��ازندهحضور.سازدمیدگرگون
کندمیاعطاجادوییوشناس��انههستیمحسوس��یتی
ترواقعیرا...خیال��یکارتونیکاراکترنح��ویبهک��ه

.)Lindvall&Melton, 1997، 212(»سازدمی
توانمیانیمیش��ندرمولفریختیخودهاینمونهاز
)36کاواندولیاوسوالدو،1971-1986(35آقای خطبه
دستیتوسطفیلمداس��تانیروندکل.داش��تاش��اره
مولفیاوانیمات��وردس��تتواندمیکه(گ��رمداخله
وخطآقاینامبهایکارتونیشخصیتو)باشدفیلم

تعاملآنهابایکدیگرشکلمیگیرد.

هنر مردمی یا پاپ
هایفیلمدر«،ویس��دمینخصوصایندر37هیلجان
افتادهپاپیشوسادهموضوعاتانتخاببهپس��امدرن
پرداختهپاپهنرویژهبهوعامهفرهنگب��هارجاعو
ساختشاهدامروزه.)16،1389،آفرین(»ش��ودمی
روزمرههایدغدغهآندرکههس��تیمهاییانیمیش��ن
نمایشروزامکاناتوتکنولوژیوبازاروکوچهمردم
درشرککهشودمیدیدهشرکفیلمدر.شودمیداده
هاکیماننداس��تکردهایجادقصرک��فدرکهگل��ی
هاکی.گیردمیَکچکشتییاوکندمیحرکتیخروی
عنوانبهکهپاپهن��رنمودعنوانبهنه،کچکش��تیو

عنصریعامهپسندمورداستفادهقرارگرفتهاند.

واقعیت و وانموده38
،واقعیتازتقلی��دب��اکهاس��تناواقعیتیوانم��وده
زعمبه.اس��تس��اختهپنهانراخودبودنغیرواقعی
آنچهداش��تنبهتظاهریعن��یوانم��ودن«،39بودری��ار
واقعیامریالگوهایتولید،وانم��ودن«زیرا.»نداریم
اس��ت،امریفاقدخاستگاهوفاقدواقعیت،امرحاد-
ذاتیصورتبهانیمیشن.)85،1378،بودریار(»واقعی
کارتونیهایش��خصیت.هاس��توانمودهازسرش��ار
تنهانهکهاندش��دهایس��ینماییهایس��تارهبهتبدیل
گاهیبلکهکنندمیبازیگ��ریخودمخاطببراب��ردر
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هاییستاره.دهندمیقرارخطابموردرااومس��تقیما
استموجودبازاردرآنانهایمدلوهاعروس��ککه
.ندارندخارجیوجودواقعیدنیایدرکدامهیچولی
کلیپی«.نداردوجودآنکهعیندرداردوجودباگزبانی
رابینکارتونپایانهودرابیننقشدر40فلینارولاز
صحنهاینازپسوکن��دمیقطعرا)1949(41ه��ود
نگاهدوربینبهکهحالیدرشکاکوایرادگیرباگزبانی
این،اساحمقانهاین،نه«،گویدمیغرولندکنان،کندمی
خصوصیتعلیرغم[اپیزوداین.»!باش��هاونتونهنمی
به]دوربینبهش��خصیتنگاهدلیلبهخود-ارجاعی
وارونهراوهموواقعی��تمفهومایهوش��مندانهطرز
کهاس��تدادهاجازهکارت��ونب��هکهچراس��ازدمی
اگرحتیکندقضاوتاکش��نیزندهفیلمیکدرباره
 Lindvall&Melton,(»ببردسوالزیررااشمعقولیت

.)1997، 208
واقعیتازتوهم��یانیمیش��نکمکبهکههای��یفیلم
الگوبرداریبابودریارتعری��فطبقوکنندمیایج��اد
ی��اه��افراواقعیتدادننش��اندرس��عیواقعی��تاز
زمینهای��ندرهانمونهبهتری��ن،دارن��دحادواقعی��ت
باریکچنانتوه��موواقعیتم��رزچنانکه.هس��تند
اگرغیرواقعیازواقعیتش��خیصدیگرکهش��ودمی

ناممکننشوددستکمبسیاردشوارمیشود.

بی اعتباری و فروپاشی ارزش ها
وباختنرنگ،پسامدرنوضعیتهایویژگیازیکی
حقیقتدر.استارزشهاتمامیش��دنگرفتهبازیبه
بهپس��امدرن)هنرمندنتیجهدرو(جهاناعتقادیبی«
دیگریارزش��ینظامبهخودکهاینبدون،ه��اارزش
هجووشوخیبهکهاس��تواداشتهرااو،ش��ودبدل
تصورس��ینماالینفکج��زءزمانیک��ههای��یارزش
در.)76،1378،محمدکاشی(»بزنددس��ت،شدندمی
پینوکیویعنیخودچوبیپس��رژپتوپدرش��رکفیلم
فیلمسازترتیببدین.فروش��دمیش��لینگچندبهرا
دیگروگی��ردمیس��خرهبهرااخالق��یهنجاره��ای

دغدغهحفظارزشهاومخاطبراندارد.

جایگاه و هویت انسانی قهرمان پسامدرن
ودووجهیانس��انیپس��امدرنابرقهرمانیاقهرم��ان
،قهرمانازسنتیتعاریفازخارجاو.اس��تمتناقض
صورتبهبودنضدقهرمانیابودنقهرمانبینمرزدر
بهتوانمینمون��هب��رای.اس��تنوس��اندرهمزمان
ش��خصیتیمانن��دهال��ک)آخری��ننس��خه،هالک 
.داشتاشاره)43لتریهلوییس،200842شکست ناپذیر
،استآزاربیومعمولیانسانیعادیشرایطدرکهاو
ازخارجهیوالی��یناگهانهال��کبهش��دنتبدیلبا
خودانس��انیوجهحالتدرحتیکهش��ودمیکنترل
کهاس��تهالکاینواقعبهکهبودمطمئنت��واننمی
رویکردیدر.44بنربروسدکتریاوگویدمیس��خن
یکعنوانب��هپس��امدرنقهرمانجایگاهحتیدیگ��ر

.شودمیکشیدهچالشبهانسان

اقلیت های به حاشیه رانده شده
همچونهاییاقلیتقهرمانانپس��امدرنس��ینمایدر
اکنونبهتاتنهانهکههس��تند...وزنان،سیاهپوس��تان
ترپایینجایگاهیدربلکهاندنداش��تهمتوندرصدایی
اصیلآثار.اندداش��تهق��رارغالباکثریتبهنس��بت
کهاندش��دهانقالبیدچارهاملتخودهمانن��د«ملی
س��ویکاز،ش��وندمیش��املرادوتاییهاییفرآیند
بودنقومیتیچندوتنوعشناختنرس��میتبهافزایش
زدنکنار،دیگرس��ویازوملیهایس��نتدروندر
هاییهویتادبیاِتتاریخکردنروایتبرایاصیلآثار
فیلمدر.)Currie, 2011، 112(»اندنش��دهروایتکه
فیلم)46اندروزمارک،چاپمنبرندا،2012(45ش��جاع
هایشخصیتوچرخدمیزنانمحورحولمشخصًا
اندشدهبازنماییحاش��یهدرموجوداتیداس��تانمرد
در.ندارندداس��تانرونددرمثبت��یحضورهی��چکه
،کالس��یکهایروایتمعمولخالفب��رنیزنهایت
دستبهرااشسرنوش��تونکردهازدواجزنقهرمان
انیمیش��ندریاس��مینپرنس��سیاوگیردمیخویش
از)48ماس��کرجان،کلمنتسران،1992(47عالءالدین
اینبه.استخارجدیزنیزنقهرمانانمتعارفحالت
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صورتبه...زیباپرنسسیصورتبهیاسمین«کهمعنا
یاسمین]داستانازجاییدر[...یابدمینمودقویزنی
پرنسوجعفرو)پدرش(س��لطانکهرودمیاتاقیبه
یاسمینازدواجدربارهصحبتحالدرعلی/عالءالدین
من...کنید؟میجرأتچطور«،میزندفریاداو،هستند
.)Kraidy, 1998(»»نیستمش��دنبرندهبرایایجایزه
فرعیمتن«کهاستمعتقدادامهدرکردیکهچندهر
شدهدادهنش��انمتنیسطحدرکهجعليفمینیس��تی
متنیمعنایکردنپنهانبراینقابیصورتبهاس��ت

.)Ibid(»میکندعملمردساالرانهفرعی

فراداستان تاریخ گرایانه یا فرافیلم تاریخ گرایانه
ک��ههاییداس��تانیعن��ی«تاریخگرایان��هفراداس��تان
مربوطمسایلیا،تاریخفلسفهدربارهراهاییپرس��ش
کنند؛میطرحگذشتهبودنپذیرشناختیاواقعیتبه
بازنمودهایبودنتصنعیبهراماتوجهکههاییداستان
شکلبرایاستفادهموردرواییهایتکنیکیا،تاریخی
.)Currie, 2011(»کنندمیجلبتاریخیموادبهدادن
لیندانظریاتازتاریخگرایانهفراداس��تانبحثاصوال
تفکرایندرریش��هوگی��ردمیسرچش��مه49هاچن
اعتمادقابلتاریخیهایروایتکهداردپسامدرنیس��م
پسامدرنفرهنگ«،گویدمی50هیواردس��وزان.نیستند
.)108،1377،هی��وارد(»اس��تضدتاریخیفرهنگی
گرایانهتاریخبرخوردیعیندرپس��امدرنفیلمس��از
تاریخیهایروایتواتفاقاتازراخودجدیدروایت
،52تارانتینو(51حرامزاده های لعنتیفیلمدر.سازدبرمی
تحریفرادومجهانیجنگروایتفیلمس��از)2009
آتشبهس��ینمایکدرهیتلرنهایتدرزی��راکن��دمی
بافیلم،آقای پی بادی و شرمندر.ش��ودمیکش��یده
.کندمیبازیتاریخیمش��هورهایروایتوحوادث
مورددرکهشودمیپرسیدهکالسهایبچهازفیلمدر
توضیحگیالسدرخ��تو53واش��نگتنجرجخاطره
گویدمیوکردهردراروای��تآنش��رمنولیبدهند
کهخودشازجرجواشنگتنماجراراپرسیدهاست.

فیلمسهتحلیلبهآمدهدستبههایویژگیبهتوجهبا

وهابحثمبنایبرانیمیش��نشدهگزینشس��ینمایی
نظریاتمطرحشدهمیپردازیم.

تحلیل نمونه های گزینش شده
هتل ترانسیلوانیا

صاحبکهاس��تدراکوالییبهمربوطفیلمداس��تان
هیوالهاییبرایراآنکهاستترانسیلوانیانامبههتلی
ساخته،شدندمیمخفیهاانساندس��تازهمیشهکه

است.
بینامتنیت

کالس��یکهایداس��تانوهافیلمازنوخوانش��یفیلم
ایزمینهآنهاعناصربهارجاعضمنکهدهدمیدستبه
فیلمیادآور،فیلمصحن��هاولیندکوپاژ.آفریندمین��و
ترینمهماز)55مورنائوفریدریش،1922(54نوسفراتو

.استآلماناکسپرسیونیسمسینمایهایفیلم

نوسفراتو،1922)منبع،اصلفیلم(

هتلترانسیلوانیا،2012)منبع،اصلفیلم(
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مریاثر56فرانکشتاینرمانازبرگرفتهدیگرشخصیت
بهبدنشهایتکهکهاستترسناکموجودی،57شلی
باترس آتشازفیلمدراو.استشدهدوختهیکدیگر

پستسفرمیکند.
59ولزجرجهربرتازداستانی58دیگر مرد نامرییاثر
باگریفیننامبهدانشمندیآندرکه،اس��ت)1897(
خودششدننامرییباعثش��یمیاییایمادهکش��ف
.بازگردداولحال��تبهتوان��دنمیدیگروش��ودمی
کهاس��تهتلمهمانانازیکیگریفینیانامرییمرد
ش��وخیاوبودننامرییموضوعبادیگ��رهیوالهای
هایشخصیتنیز61اس��مرالداو60کازیمودو.کنندمی
استآشپزکازیمودو.هستند62نتردامگوژپشتداستان
.دارداشارهویبودناالصلفرانس��ویبهنوعیبهکه
شدهبازنماییسیاهموشیکصورتبهنیزاسمرالدا
هاجرملینبهتوانمیفیل��مهیوالهایدیگراز.اس��ت
جو،1984(63جرملی��نفیلمی��ادآورکهکرداش��اره

.است)64دانته

هجو
گرفتههج��وبهفیلمای��ندروحش��تژانرعناص��ر
تختخوابسرباالیدراکوال،فیلمابتدایدر.شودمی
آوردندرشکلکبهشروعناگهانولیرودمینوزادی
از.اوستدختر،نوزادکهش��ویممیمتوجهوکندمی
شدهشروعوحش��تژانرهایمؤلفهباکهفیلمیاینجا
دراکوال.ش��ودمیبدلکمیکمل��ودارمیکبهاس��ت
اشغذاییرژی��مبرایراانس��انخ��ون)نوس��فراتو(

.بیندنمیمناسب

فرهنگپاپ
هایآهنگجایبهدراکوالدخت��روهیوالهافیل��مدر
وهستندامروزیورپهایآهنگخواستارکالسیک
همچنین.کنندمیتبدیلدیسکویکبهراقلعهفضای
موسیقیاز،امروزیعناصرازبسیاریش��اهدهتلدر
هایپدیدهوایروبیک،کشیقرعهسیستمتاگرفتهروز

تکنولوژیکامروزیهستیم.

تغییرجایگاهوهویتانسانیقهرمانپسامدرن
ش��ریرهیوالهاکههاداس��تانمعمولعرفبرعک��س
آنهاخش��ونتقربانیانس��انهاوهس��تندترس��ناکو
قربانیکههستندهیوالهااینفیلمایندر،ش��وندمی

شرارتانسانهاشدهاند.

بیاعتباریوفروپاشیارزشها
هیوالهاغیرعادیغذاییرژیمنوعوزندگیفیل��مدر
دادهجلوهقبولقابلوع��ادییپدیدهیکعنوانب��ه
گازمورددرمومیاییبادیگرهیوالهایحتی.شودمی
وجههیچبهفیلمسازبنابراین.کنندمیشوخیاشمعده
صورتبههمآننازلیهایشوخیچنیندادننشاناز

یکامرمطلوباباییندارد.

جنسیتواقلیتهایبهحاشیهراندهشده
زندگیمخفیانههاانسانترسازکههیوالهاییروایت
هیچگاهتقریباکهاس��تاقلیتیروایتدرواقعکنندمی
مثبتصورتبهدیگرعبارتبهیااندنداش��تهصدایی

بازنمایینشدهاند.

بریکوالژوالتقاطفرهنگها
.هیوالهاستهایافسانهوهاداستانانواعازکالژیفیلم
یافسانهتاگرفتهنامرئیمرد،دراکوال،فرانکشتایناز
بیشترکهترانسیلوانیاهتلس��اختارخودحتی.پاگنده

فرهنگپاپ،هتلترانسیلوانیا،2012)منبع،اصلفیلم(
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جدیدمختلفهایبافتازکالژینیزاستقلعهیک
هایفیلمووحشتژانرازکالژیفیلم.استقدیمو

کمدیاست.

آقای پی بادی و شرمن
سگیوش��رمننامبهپس��ریمورددرفیلمداس��تان
گرفتهفرزندیبهرااوکهاستبادیپینامبهدانشمند
،آنهابینفرزندیوپدررابطهدلیلبهادامهدرواست

مشکالتیپیدامیکنند.

تغییرجایگاهوهویتانسانیقهرمانپسامدرن
بامقایس��هدر)بادیپیآق��ای(س��گیک،فیل��مدر
جایگاهازاس��تعدادوهوشلحاظبهانس��انیس��وژه
انس��انیکحضانتحتیواس��تبرخورداربرتری
سگیککهدهدمینشانفیلم.شودمیس��پردهاوبه
باشدکودکیکبرایتریالیقپدرمراتببهتواندمی
درراانس��انیس��وژههویتیبیاوجنقطهنهایتدرو
دوربینبهروبادیپیکهداری��مهنگامیوفیلمآخر

میگوید،»هرسگیبایدیکبچهداشتهباشد!«.

خود-ارجاعی
ودوربینبهروب��ادیپیکهبینیممیفیلمابت��دایدر
روایتوکندمیصحب��تبهش��روعبینندهبهخطاب

راآغازمیکند.

بیاعتباریوفروپاشیارزشها
آمریکاکالسیکسینمایدرویژهبهکهخانوادهمفهوم
سوالزیرفیلمایندرش��دمیپنداشتهمقدسبس��یار
بهوگرفتهفرزندیبهراانس��انیس��گیک.رودمی

همراههمیکخانوادهکاملراتشکیلمیدهند.

بریکوالژوالتقاطفرهنگها
.استتاریخیمختلفادواروهابافتازکالژیفیلم
وکردهس��فرمختلفهایزمانبهدایمفیلمقهرمانان
فیلمپایاندر.دهندمیتغییرراخودپوش��شهمزمان

همچنین.گیرندمیقراره��مکناردرهازمانهمهنی��ز
سرومیهمانانشبرایبادیپیتوسطکهغذاهاییتنوع
گرفتهتایلندیماساژازبادیپیهایقابلیتوشودمی
بحثبهتنهاییبه...وچینیزبان،فالمینکوموسیقیتا
بش��رامروزیزندگیفرهنگیالتقاطوگرای��یکثرت

اشارهدارد.

بینامتنیتوهجو
هافیلم،هاداس��تان،متونبهارجاعاتازسرش��ارفیلم
وعناصرگذش��تهاس��ت.بهعنوانمثالفیلمعروس 
کهاستزنیداستان)66مارشالگری،1999(65فراری
صحنهدر.کندمیفرارکلیس��امحرابازازدواجروز
وقتی)شرمندوس��ت(پنیوآمونعنختوتازدواج
عنختوتگریزدمیش��رمنوبادیپیهمراهبهپن��ی

آمونجملهیعروسفراریرابرزبانمیآورد.

تعمیربهنیاززمانماشینوقتی،فیلمازدیگرجاییدر
بهورنس��انسعصربهپنیوش��رمن،ب��ادیپیدارد

توتعنخآمون،آقایپیبادیوشرمن،)منبع،اصلفیلم(

توتعنخآمون،آقایپیبادیوشرمن،)منبع،اصلفیلم(
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فیلم.کندش��انکمکاوتا،روندمیداوینچ��یدیدار
ش��وخیآنباهمزمانداوینچینبوغبهاش��ارهضمن
امااستمونالیزاتابلوکش��یدنحالدراو.کندمینیز
اصالکهاستاخمبدزنیاشنقاشیبرعکسمونالیزا
اوبامضحککشمکش��یدرگیرداوینچیوخنددنمی
لبخندایننهایتدر.اس��تطبیعیلبخندیکس��ربر
.گیردمیش��کلمضحکاتفاقیکتوس��طمش��هور
جنگداس��تانبهارجاعضمن،نی��زدیگرجای��یدر
فرارومب��ارزهحالدربادیپیوش��رمنوقتیت��روا
67قهرمانفیل��میادآورآنرزم��یهایصحنههس��تند
دیگرازنیزتروااس��ب.اس��ت)68ییموژانگ،2002(

وبادیپی.شودمیدیدهفیلمدرکهاس��تارجاعاتی
تروایاس��بیکاز،تروااس��ببهورودبرایپن��ی
هاتروجانهمانندنیزآنهاوکنندمیاس��تفادهکوچک
حیلهاینباشندمتوجهآنکهبیآورندمیداخلبهراآن
اینکهدهدمینشانفیلم.استخودشانحیلهمشابه
بدنیزورباولیهوشکممردانیحقیقتدرقهرمانان

بسیارهستند.
بادیپیک��هایصحنهدر،فیل��مازدیگربخش��یدر
جرججملهازآمریکاقبلیهایجمهوررییستوس��ط
اونیز69کلینتونبیلگیردمیقرارعفوموردواش��نگتن
انجامهمرابدترشحتیکهگویدمیوکردهعف��ورا
کلینتوناخالقیرس��واییبهجملهاینکهاس��تداده

آبراهاموواش��نگتنجرجآنکهضم��ن.داردارج��اع
بافیلممتن.دارندحض��ورصحنهایندرنیزلینکل��ن
باش��دتبهکهاو.کندمیش��وخینیزانیش��تیننبوغ
حلبهموفقنهایتدر،اس��تدرگیرروبیکمکع��ب

آننشدهوباعصبانیتآنرامیشکند.
کهبینیممیرا70اس��پارتاکوس،فیلمازایصحن��هدر اسبتروا،آقایپیبادیوشرمن)منبع،اصلفیلم(

توتعنخآمون،آقایپیبادیوشرمن،)منبع،اصلفیلم(

نمایبرگرفتهازفیلمقهرمان

واشنگتنولینکلن،کلینتونبیل

آلبرتانیشتین،آقایپیبادیوشرمن)منبع،اصلفیلم(
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بهشخصیتاینطراحی.اسپارتاکوس��ممنگویدمی
،1960(اس��پارتاکوسفیلمهنرپیش��هداگالسکرگ

کوبریک)71ارجاعدارد.

بودتلویزیونیکارتونی72دوستانوبولوینکلوراکی
وای.بی.سیهایشبکهدر1964تا1959س��الازکه
آغازینصحنهدر.شدمیپخشآمریکا73ان.بی.س��ی
بهمربوطپوس��تربادیپیآپارتماندیواررویبرفیلم
درنیزشرمنوبادیپیهایش��خصیتکه(فیلماین
دیدهنامحسوسیصورتبه)اندشدهاقتباسآنازواقع
هایشخصیتازیکیپایانیصحنهدرحتیوشودمی

واستکش��یدنجاروحالدرکهبینیممیرافیلماین
ترتیببدین.دهدمیتکاندستفیلممخاطبینبرای
ذهندررامذکورفیلممتنظری��فبینامتنیتیبافیلم

مخاطبفرامیخواند.

فراداستانتاریخنگارانه
تاریخبهپسامدرنیس��ماعتمادیبیبروضوحبهفیلم
تاریخیهایروایتکهدهدمینشانوگذاردمیصحه

.نیستند،رسندمینظربهآنچه

اسپارتاکوس،1960)منبع،اصلفیلم(

اسپارتاکوس،آقایپیبادیوشرمن،)منبع،اصلفیلم(

راکیوبولوینکلودوستان،1959)منبع،اصلفیلم(

راکیوبولوینکلودوستان،1959)منبع،اصلفیلم(

آقایپیبادیوشرمن،)منبع،اصلفیلم(
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فرهنگپاپوکثرتگرایی
،کندمیتمرینیوگابادیپیکهش��ودمیدیدهفیلمدر
نموده��ایازبس��یاریکلدر...ورقص��دمیزومب��ا

فرهنگیپاپدرخاللفیلمنشاندادهمیشود.

جنسیتواقلیتبهحاشیهراندهشده
بهفیلم.اس��تس��گیکفیلمروایتاصلیمح��ور
خودبرایروایتدرصداییهیچگاهش��ایدکهاقلیتی

نداشتهاندمیپردازد.

پرنسس و قورباغه
آمریکاییسیاهپوس��تدختریکب��همربوطداس��تان
رنگینایشاهزادهباکهاس��تتیانانامبهتبارآفریقایی
استشدهطلس��مقورباغهیکش��کلبهکهپوس��ت
واقعیشاهزادهیکتیاناچونولیکن.شودمیروروبه
یکبهنیزاوشدهطلسمش��اهزادهبوسیدنبا،نیست

قورباغهتبدیلمیشود.

جنسیتواقلیتبهحاشیهراندهشده
غربیپریوارداستانیکقورباغهوپرنس��سداس��تان
ولیهستندسفیدپوستآناصلیقهرمانانکهاس��ت
.اندپوسترنگیندوهرشاهزادهوپرنسسفیلمایندر
به،کتابتصویردادننش��انبافیلمابتدایدرحت��ی

سفیدبودنقهرمانانداستاناصلیتاکیدمیشود.
وچرخدمیسیاهپوس��تانمحوربرفیلمکلیط��وربه
کههستندسفیدپوستانایناینجادرکهگفتتوانمی

کهگویدمیتیانادرجایی.ش��وندمیمحس��وباقلیت
چشیدنبرایدنیاهمهازمردمکهسازیممیرستورانی

اوبهپدرشک��هپوس��تریدرولیبیایندماغذاه��ای
)آنهاس��تآرمانیرس��تورانازتصویریکه(دهدمی
.هستندسیاهپوس��تهمه...وهاگارس��ون،مش��تریان
.دنیاستسیاهپوس��تانبرایتنهارس��توراناینگویی
تیاناعاقلیوزیبای��یب��رفیلمتاکید،دیگ��رینکت��ه
.اس��تفیلمسفیدپوس��تکاراکترهایبامقایس��هدر
گویدمیکهش��ودمیش��نیدهایترانهفیلمابتدایدر
هستندآندرزیبادخترهایکهاستجایینیواورلئان
پایینراغذاپختدستورمجلهتیانالحظههماندرو
آنمعنیبهاینکهش��ودمینمایانصورتشوآورده
ازمصداقیتواندمیسیاهپوستدختریککهاس��ت
جایگاهنیواورلئانآنکهضمن.باش��دکاملزیبایییک

سیاهپوستانومحلتولدموسیقیجاز74است. پرنسسوقورباغه،)منبع،اصلفیلم(

پرنسسوقورباغه)منبع،اصلفیلم(

پریدریاییکوچک)منبع،اصلفیلم(
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بینامتینت
ش��خصیتطراحیبهتوانمیفیلمبینامتنیعناصراز
ش��اهزادهناوینکهبهش��اهزادهاری��کدرفیلمپری 
)ماسکرجان،کلمنتسران،1989(75دریایی کوچولو
اینجادرکهتفاوتاینبا.داش��تاشاره،استش��بیه
عرفواصولازاریکهمانندامااس��تسیاهپوست

رفتارییکشاهزادهتخطیمیکند.
مناطقس��یاهجادویب��هارجاعاتیهمچنی��ن،فیل��م
76وودوهایعروس��کوهاماس��کجملهازآفریقایی
شودمیخوانشنیز77س��یندرالداستان،متندر.دارد
شبنیمهتافقط)داستانسفیدکاراکتر(شارلوتچون

.استپرنسسیکحکمدر

بریکوالژوالتقاطفرهنگها
هایفیلمدیگ��ربهارجاعاتیفیل��مبصریس��بکدر
آنهاازکالژیواقعدروشودمیدیدهدیزنیکالسیک
شهریبافتطراحیمثالعنوانبه.شودمیمحس��وب
78بانو و ولگردانیمیش��نفیلمازمتأثرهاس��اختمانو

)،1955والتدیزنی(است.

ارجاعبهگذشته
قورباغهوشاهزادهچونپریواریهایداس��تانبهفیلم
وخفتهزیبایماننددیزنیکالس��یکهایداس��تانو
ازقسمتیدرتیانامثالطوربه.کندمیرجوعس��یندرال
اوبهکندمیبیدارخوابازراناوینشاهزادهکهفیلم
عالوهدیالوگاینکه»شوبیدارخفتهزیبای«گویدمی
نیزهجوبهراآنخفت��هزیبایداس��تانبهارجاعب��ر
خفتهزیبایلقبنرقورباغهیکبهکهچرا.کش��دمی
روایتیازپس��امدرنپریواره��ایقصهاین«.ده��دمی
سیاست،جنسیتعاملوبودهبرخورداربزرگس��االنه
»هس��تندرنگترپرآنهادرقوم��یونژادیمس��ایلو

.)Bacchilega,1999(
برونگارن��دگانعینیمش��اهداتبراس��اسبنابراین
بهمقابلجدولپژوهشهاییافتهومطالع��اتمبنای

دستمیآید.

بانووولگرد،1955)منبع،اصلفیلم(

پرنسسوقورباغه)منبع،اصلفیلم(
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جدول1((بررسیفراوانیعناصرروایتیپسامدرن)منبع،نگارندگان(

فیلم
عناصر روایت پسامدرن

هتل 
ترانسیلوانیا

آقای پی بادی و 
شرمن

پرنسس و 
قورباغه

***هجووارجاعبهگذشته
---واقعیتووانموده

-**بیاعتباریوفروپاشیارزشها
---پایانروایتهایبزرگوروایتگریزی

***بینامتنیت
-**تغییرجایگاهوهویتانسانیقهرمانپسامدرن

-*-خود-ارجاعی،آشکارسازیتصنع،فراداستان،خودریختی
***بریکوالژوالتقاطفرهنگها
-**فرهنگپاپوکثرث-گرایی

***جنسیتواقلیتبهحاشیهراندهشده
---غیبتمؤلفوبراندازیمعنا

-*-فراداستانتاریخنگارانه

نتیجهگیری
پسامدرنروایتتحققبرایمناسببستریبرخوردارندخودبازتابندگیخصلتازویژهبهکهسینماییهایانیمیشن
واقعدر.آورندمیفراهممؤلفخود-ریخت��ینهایتدرومخاطببامتنتعامل،متنبامول��فتعاملمج��رایاز
طریقاینازوگرفتهس��خرهوهجوبهراخود،کارناوالیس��رزندهسرش��تتداعیباخودبازتابندههایانیمیش��ن
صورتبهوداشتههجوآمیزرویکردی،پسامدرنهایانیمیشنروایتیساختاردربینامتنیتمفهوم.آفرینندمیلذت
هایویژگیبررسیمبنایبرزیرنتایججدولهاییافتهاساسبر.یابدمیتحققپارودیاصلازاستفادهباوگسترده

رواییپسامدرنبهصورتزیرخوانشمیشود:
وحشتژانرمانندس��ینماییژانرهایهجوصورتبهترانس��یلوانیاهتلفیلمدرگذش��تهبهارجاعوهجوخصیصه
عنصر.دهدمیانجامآنهاشدهشناختههایش��خصیتکشیدنهجوبهبابیش��ترراکاراینودهدمینش��انراخود
نشان،مشهورحوادثوتاریخیهایروایتهجوصورتبهبیش��ترراخودش��رمنوپیبادیآقایفیلمدرمذکور
دروسیاس��یمفهومیکصورتبهراخودهجووگذش��تهبهارجاععنصرقورباغهوپرنس��سفیلمدر.دهدمی
سوژهجایگاهفیلمایندر.دهدمینشانجنسیتیونژادیمفاهیمطریقازپریوارداس��تانیبازس��ازیوهجوغالب
به،شدهگزینشفیلمسهدروانمودهوواقعیتویژگیدیگرسویاز.شودمیدادهپوسترنگینیکبهغربیسفید
هتلفیلمدرهاارزشفروپاشیواعتباریبیخصیصه.نشدیافت،شودمیمطرحبودریارهایاندیشهدرکهمفهومی
بادیپیآقایفیلمدر.دهدمینشانهنجارازدوروبزرگساالنههایشوخینمایشصورتبهراخودترانسیلوانیا
چالشبهزیادیقرمزهایخطومقدسمفاهیمفیلمایندر.استمطرحتریجدیصورتبهویژگیاین،شرمنو
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سگیکتوسطکاملخانوادهمفهوم.شودمیکشیده
بهانس��انیکسرپرس��تیوش��دهمحققبچهیکو
هایروایتپایانخصیصه.ش��ودمیسپردهسگیک
.نشدیافتمذکورفیلمسهدرگریزیروایتیابزرگ
هایانیمیشنکهاستس��بباینبهنکتهایناحتماال
وهاش��اخصازاس��تفادهوجودباتجاریس��ینمای
رواییساختارهایازهنوزپس��امدرنسینمایعناصر
امراین.بردمیبهرهاصل��یجریانس��ینمایدرغالب
بهتوجهآنهاازیک��یش��ایدکهداردمختلفیدالی��ل
بودهنوجوانوکودکمخاطبوع��اممخاطبذائقه
بهگریزیروایتبامخاطبانازگروهاینزیرا.باش��د
کششوکنندنمیبرقرارارتباطآنپس��امدرنمفهوم
بینامتنیت.استکالسیکروایتش��یوهبهآنهااصلی
هاداستانبهرجوعصورتبهترانسیلوانیاهتلفیلمدر
فیلمدر.یابدمینمودترسناکتخیلیهایشخصیتو
هاداستانبهرجوعصورتبهش��رمنوبادیپیآقای
وفرهنگیعناص��رکلدروتاریخ��یه��ایروایتو
خصیصهاینقورباغهوپرنس��سفیلمدروتاریخ��ی
وپریواروکالس��یکداس��تانهایبهرجوعصورتبه
تغییر.یابندمینمودکالس��یکهایانیمیشنهمچنین
هتلفیلمدرپسامدرنقهرمانانسانیهویتوجایگاه
وانسانیسوژهبهاعتمادیبیصورتبهترانس��یلوانیا
در.یافتهنمودفیلمکلدرانس��انیخصوصیاتنزول
طریقازخصیصهایننیزش��رمنوبادیپیآقایفیلم
مخلوقاتاشرفعنوانبهانس��انجایگاهفروریختن
به،س��گیکتوس��طانس��انیکفرزندخواندگیبا
،فراداس��تان،خود-ارجاعیویژگی.انددرآمدهنمایش
آقایفیل��مدرخود-ریخت��ی،تصن��عآشکارس��ازی
مستقیمارتباطوگفتگوصورتبهش��رمنوبادیپی
.گیردمیصورتمخاطبباداس��تانهایش��خصیت
هتلفیلمدره��افرهنگالتقاطوبریکوالژخصیص��ه
متنوهاش��خصیتدادنقرارطری��قازترانس��یلوانیا
تحققیکدیگرکناردرترس��ناکتخیلیهایداس��تان
باش��رمنوبادیپیآقایفیلمدرهمچنین.یاب��دمی
یکدیگرکناردرتاریخیهایروایتوادوارازکالژی

سبکنیزقورباغهوپرنسسفیلمدر.هس��تیمروروبه
گذشتهکالسیکهایانیمیش��نازکالژیفیلمبصری
هتلفیلمدر،گرای��یکثرتوپ��اپفرهن��گ.اس��ت
جملهازپاپفرهنگیعناصرصورتبهترانس��یلوانیا
نمودجوانونوجوانطیفتفریحاتورپموسیقی
پاپفرهنگ،شرمنوبادیپیآقایفیلمدرویابدمی
سیاسیمسایل،ورزشیتمرینات،موسیقیصورتبه
وجنس��یتویژگی.آی��ددرمینمای��شب��ه...وروز
بهترانسیلوانیاهتلفیلمدرشدهراندهحاشیهبهاقلیت
درکههیوالهاییمنفوراقلیتداستانروایتصورت
نموداندبودهمطرودوحاشیهدرهمیش��هتاریخطول
بهش��رمنوبادیپیآقایفیلمدرویژگیاین.یابدمی
سوژهباقیاسدرکهاقلیتیروایتبهپرداختنصورت
صدایماننداندنداشتهخودازصداییهیچگاهانسانی
انس��انیس��وژهکناردرقرارگیریهنگامدرحیوانات
انسانیس��وژهس��ایهدریاوبودهصدابییاعموماکه
اینقورباغهوپرنسسفیلمدر.شودمیدیده،هس��تند
طریقازیکی.شدهدادهنمایشصورتدوبهویژگی
دربودنشانپوسترنگینسبببهکهنژادهاییصدای
روایتبهپرداختنطریقازدیگریواندبودهحاش��یه
روایتایدئولوژیکمعیاره��ایازکهایزنانهس��وژه
ذاتیاغواگریوضع��ف،هدفیبیبرمبنیکالس��یک
ومولفغیبتویژگ��ی.جویدمیدوریزنقهرم��ان
.نشدیافتش��دهگزینشفیلمس��هدرمعنابراندازی
شرمنوبادیپیآقایدرفیلمنگارانهتاریخفراداستان
مشهوروحساستاریخیلحظاتبازسازیصورتبه
.یابدمینمودمولفدلخواهشیوهبهوجدیدروایتیبا
اساسبرآمدهدس��تبهجدولخوانشوبررس��یبا
موردفیلمسهدرپس��امدرنرواییهایویژگیردیابی
اینبهعینیمش��اهداتمبنایبروپژوهشایننظ��ر
،گذشتهبهارجاعوهجوعناصرکهیافتیمدستنتیجه
بهپرداختن،هافرهنگالتق��اطوبریکوالژ،بینامتنی��ت
هایفیلمدرشدهراندهحاشیهبههایاقلیتوجنسیت
یافتوضوحبهوکاملطوربهپژوهشایننظرمورد

شد.
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