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       آنچه در یک نام هست     

گریزپای فانتزی         تعریف ژانر 

نامهاوعناوینبهطرزیموذيانهبرواقعیتفیزيکیماتأثیرمیگذارند.واژههامنشوریرا
کمکمیکندتا کهدنیاراازطریقآندرکمیکنیموآشناییباژانرهابهما شکلمیدهند
انتظاراتمانراازآنچهدرسینمایمحلی)يابردستگاههاینمايشدیویدیيارايانهها(
میبینیم،شکلدهیم.مافکرمیکنیمدردنیایواقعیسنگوچماقاستخوانهایما
کناندنیاهایفانتزی کلماتهرگزآسیبیبهمانمیزنند.درحالیکهسا رامیشکنند،ولی
خالفاینراباوردارند.درسهگانۀاربابحلقهها۱)۳-۲00۱(،سرگذشتنارنیا۲)۲00۵،۲008(
کلماتدادهمیشود.درفیلمهای وبسیاریديگرازقصههایفانتزیاهمیتزيادیبه
کاربرد به غالبًا نیز جادوکردن است. کفر »والدُمرت4« نام گفتن بلند پاتر۳)۲00۱-۹( هری
در ضعیف بیان طرز فاجعهبار گاه و مضحک نتایج دارد. بستگی زبان و نامها درست
فیلمهایپاترنشانازاهمیتدقتزباندرانجام»طلسمها«یجادوییدارد.درفانتزی،

نامدرسِتچیزیرادانستنبهمعنیچیرهبودنبرآناست.
افسونمیکنند،پس يا آسیبمیزنند که بدلمیشوند بهطلسمهایی واژهها گر ا
خودواژۀ»فانتزی«برفیلمهایمتعددیدرجهانواقعیطلسمیمنفیزدهاست.عنوان

1. The Lord of the Rings
2. The Chronicles of Narnia
3. Harry Potter
4. Voldemort



سینمای فانتزی14

بچهگانه يا بیمايه که اطالقشدهاست فیلمهایی به و بوده تحقیرآمیز غالبًا »فانتزی«
بهنظرآمدهاند،ويااينکهمارابابرآوردهکردنغیرواقعیآرزوفريبدادهاند.تاهمیناواخر
که گیشه«يادمیکرد)تامُسن،۵۵:۲007(.بهنظرمیرسد صنعتسینماازفانتزیبه»سّم
گرفته کهجدی کردهباشد،اما»فانتزی«هنوزدرتالشاست شرايطبرایاینژانرتغییر
گرچهتعییندقیقحدودوثغوراینژانرآشکارادشواراست،امايکیازوجوهاصلی شود.
کدامشانشکافیاساسیازحسمارانسبتبهواقعیت کههر قصههایفانتزیایناست
نشانمیدهند.اینشکافيا»گسستهستیشناختی۱«يکیازمشخصههایبارزاینژانر
کرد. کهاجزایآنرامیتواندرقیاسباژانرهایهمجوارشبررسی است؛مشخصههایی
ناممکناند. واقع دنیای در که هستند قصههایی بیانگر فانتزیها رایج، نظر طبق
رانقض کهقوانینفیزيکی رويدادهاییمیپردازند يا افسانهای بهموجودات غالبًا آنها
کهمرزهایژانریفانتزیچندانهمسفتو بانگاهیدقیقتردرمیيابیم میکنند،اما
سختنیستند.ريختوپاش۲)۱۹84(همفانتزیاستوهميککمدِیرمانتیک،جادوگر
کمیِکانیمیشناست.این آز۳)۱۹۳۹(موزيکالنیزهست،وشِرک4)۲00۱(يکقصۀپريان
ژانریمجزا بهعنوان فانتزی تفکیک از مانع بهنظرمیرسد ابتدا در آمیختگی به گرايش
کهدرلحنفیلمهایفانتزی)از هزارتویپن۵، گستردهای باشد،خصوصًابهلحاظتنوع
کهپای گرفتهتابیتلجوس۱۹88،۶(وجوددارد.مشکلوقتیپیچیدهترمیشود ۲00۶
گونۀبهشدتمرتبطبافانتزی کهدو ـتخیلیووحشتبهمیانمیآيد فیلمهایعلمیــ
را )۱۹۳۱(8 کوال درا و ـتخیلی علمیــ فیلمی بهعنوان را ترمیناتور7)۱۹84( عمومًا هستند.
اینها از هريک که گفت نمیتوان آيا ولی میشناسند، ژانروحشت در فیلمی بهعنوان
را ـتخیلیووحشت کهعلمیــ گیریاست گر»فانتزی«اصطالحفرا ا فانتزینیزهستند؟

1. Ontological rupture
2. Splash
3. The Wizard of Oz
4. Shrek
5. Pan’s Labyrinth
6. Beetle juice
7. The Terminator
8. Dracula
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ذیلخودمیگنجاند،پسبايدپرسیدچراعنوانمنحصربهفردینیزبرایفیلمهاییقائل
کهاصاًل ـتخیلیياوحشتمحسوبنمیشوند)مثاًلبابانوئل۱۹۹4،۱، نشويمکهجزءعلمیــ

بههیچيکازایندوردهتعلقندارد.(
خواند فانتزی میتوان را فیلمهایی سلبی: تعريف این و میمانیم ما بدینترتیب
ـتخیلیاند،ولیچونبايکیازایندودستهفیلمهاهمخوان کهنهوحشتونهعلمیــ
برای مفیدتر عنوانی »فانتزيک۲« تشکیلمیدهند.شايد مجزا نیستند،خوددستهای
اساس این بر میکند. توصیف را داستانی »شیوه«یجامع این که باشد گیری فرا ردۀ
ـتخیلیووحشتمرتبطو کهباعلمیــ اصطالح»فانتزی«عنوانیاختصاصیخواهدبود
کردهاست. درعینحالازآنهامنفکاست.)اینديدگاهرادراصلبرايانَاِتبری۳مطرح
کهدر کنید ݤف4ازاصطالح»فانتزيک«نیزتوجه ݨُدرݦݨݨُ ݧ ݢتݧ ݢ امابهاستفادۀبسیارمتفاوتتزوتان
گرچهاینسهدستۀسینمای»فانتزيک«باهممرتبطاند،هرکدام فصلسهآمدهاست.(
گوتیکچونسعیداردما کالسیکيا باانواعخاصیازقصههادرپیوندبودهاند.وحشت
ـتخیلیوفانتزیتفکیکمیشود،امامیتوانآنراازرویمضامینو رابترساندازعلمیــ
شمایلنگاریخاصشــــيعنیشبهایتاريکوتوفانی،هیوالها،خونآشامهاومانند
آنــــشناخت.)وحشتمدرنشايداصاًلعناصرفوقطبیعیرابهنمايشنگذاردوازاین
ـتخیلیمعمواًل کمتربااینبحثمرتبطاست.(علمیــ که روبازنمایزیرمجموعهایاست
کهازاصولعقالنیوعلمیاستخراجمیشوندوشمایلنگاری بهقصههاییاشارهدارد
خاصیــــنظیرسفینههایفضایی،رباتها،فناوریپیشرفتهومانندآنــــرانیزازآنها
بیگانه۵)۱۹7۹(چون زيادیوجوددارد. بینهرسهدستههمپوشانی اما انتظارداريم.
هیوالییمخوفومهلکرابافضایخارجیمربوطبهآيندهترکیبمیکند،مسلمًاهم
ـتخیلی.البتهای.تی.:موجودفرازمینی۶)۱۹8۲(نیزباآنبیگانۀ وحشتاستوهمعلمیــ

1. The Santa Clause
2. Fantastic
3. Brian Attebery
4. Tzvetan Todorov
5. Alien
6. E.T.: The Extra terrestrial
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ـتخیلیمحسوبمیشود،ولیجلوهایازفانتزینیزدرخودش فضاییاشجزءعلمیــ
کهازآنجملهاندجادوگرآز کالسیکاینژانراست داردودلیلآنادایاحترامبهديگرآثار
کهدراینفیلمآشکارابهآناشارهشدهاست )بنگريدبهفصلچهار(وپیترپن۱ــــقصهای
کیدبر وازطریقوجدوشعفپروازخودبهخودی)صحنهمشهوردوچرخهسواری(وتأ

کيافتهاست. باورهنگامروياروییباپديدههایفانتزيک)تصویر۱(پژوا
پسآياواقعًاچیزیبهاسمژانرفانتزیوجودداردياآنچههستزاییدۀتخیلنويسندۀ
کتاباستــــبهنظرشماآياخوِداینفانتزینیست؟اينکهنسبتدادنمفهومژانربه این
کاردرمیآيدمیتواندبهاندازۀفانتزیتوجهمارابهمفهوم گریزپااز فانتزیگاهیمغشوشو
کهآمیزشژانرها کهپیداستبسیاریازصاحبنظرانهمنظرند کند.آنطور ژانرنیزجلب
ژانرهاوپیشینۀآنهادقیقتر از يااستثنایینیست.»هرقدربههرکدام پديدهایجديد
صلحاند پرچمهای بیشتر ژانرها عناوین میيابیم... آنها در کمتری شفافیت بنگريم،

1. Peter Pan

ـتخیلیيافانتزی؟ تصویر۱. ای.تی.:موجودفرازمینی  )۱۹8۲ یونیورسال(:علمیــ
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منتقدان از بسیاری ــــچون )کینگ،۲-۱4۱(همچنین کاماًلمجزا.« قلمروهای تاعالئم
تصور فانتزی فیلمهای ديگر از جدا را وحشت و ـتخیلی علمیــ کنون تا وصاحبنظران
کهدرآنمباحثازقلم کهفیلمهاییرا کردهاند،جادارددراينجاطرحمطالعهایرابریزيم

گرچهطیفیازآثارآمیختهونامرسومراشاملشود. افتادهاندبررسیمیکند،




