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بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی ،و ارائه
*
الگوی تحلیل متن
محمدعلیصفورا**،1کامرانافشارمهاجر،2فاطمهحسینیشکیب

3

 1دکترای پژوهش هنر ،دانشگاه هنر و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2استادیاردانشکدههنرهایتجسمی،دانشگاههنر،تهران،ایران.
 3استادیاردانشکدهسینماوتئاتر،دانشگاههنر،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/6/26:تاریخ پذیرش نهایی)92/2/7:

چکیده
تولیدات انیمیشن به سه دسته عمده انیمیشن تجربی ،انیمیشن سینمایی و انیمیشن تلویزیونی تقسیم میشود .با توجه به
گستردگی رسانه تلویزیون ،انیمیشن تلویزیونی بازار وسیعی را به خود اختصاص داده است .این تحقیق بر این پیش فرض استوار
است که عدم شناخت نسبت به «عناصر ساختاری» ،تفاوتها ،ویژگیها و کارکردهای انواع انیمیشن ،باعث عدم برقرای ارتباط
با مخاطب میگردد .براساس نظریه ساختارگرایی ،با برقراری ارتباط بین اجزا (عناصر بیانی) ،میتوان به یافتن «معنی (پیام)» و
داللتهایی که در یک فیلم وجود دارد ،رسید .بنابراین ،فیلم و روایت آن را ،نوعی ساختار یا به بیان دیگر ،شیوهای خاص برای
تلفیق اجزا و پدید آوردن یک کل میتوان تلقی کرد .هدف از این تحقیق ،ارائه مدل و الگویی جامع ،با توجه به نظرات فرنیس،
بوردول و دیگران ،برای بررسی عناصر ساختاری (نظامهای نشانه شناسی) و تحلیل متن انیمیشن تلویزیونی است .بنابراین،
شناخت و چگونگی عناصر ساختاری انیمیشن تلویزیونی ،مسئله این تحقیق میباشد .این تحقیق برای رسیدن به نتیجه و
طراحی الگویی جامع ،عناصر ساختاری را ،به عناصر ساختاری -بیانی ویژه انیمیشن ،عناصر ساختاری متن دراماتيك (فیلمنامه)،
روش توصیفی -تحلیلی
عناصر ساختاری طراحی بصری ،عناصر ساختاری طراحی صوتی و عناصر ساختاری تدوین تقسیم و با ِ
آنها را بررسی نموده است.

واژههای کلیدی
انیمیشن ،انیمیشن تلویزیونی ،انیمیشن ایران ،عناصر ساختاری ،تحلیل متن.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول است ،که در دانشگاه هنر به اتمام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفکس. E-mail: safoora@modares.ac.ir، 021-88008090 :

72
نشریههنرهایزیبا-هنرهاینمایشیوموسیقی دوره  19شماره 1بهار و تابستان1393

مقدمه
امروزه بیشترین تولیدات انیمیشن را انیمیشن تلویزیونی
تشکیل میدهد .تعداد زیاد شبکههای تلویزیونی در دنیا باعث شده
این نوع انیمیشن ،بازار بسیار وسیعی را به خود اختصاص دهد.
تولیدات انیمیشن تلویزیونی بر بستر انیمیشن دیزنی شکل گرفت.
انیمیشن دیزنی از زیباییشناسی عا ِم طبیعتگرا بهره میجست
و استودیوی دیزنی با تالش بسیار آن را دنبال میکرد .شرکت
«یو –پی -اي» 1با سبک انیمیشن انتزاعی خود ،زیباییشناسی
دیزنی را به مبارزه طلبید .سبکی با پرسپکتیو تخت ،رنگها و
پسزمینههای انتزاعی ،سبک طراحی متفاوت با دیزنی و متحرک-
سازی محدود« .یو پیای از یک نظر به خاطر سادهسازی و
پیروی از هنر انتزاعی در تولیدات خود که شامل انیمیشن محدود
میشد ،شهرت زیاد به دست آورد و اگرچه آثار آنها برای نمایش
در سینما بود ،اما پس از مدت کوتاهی استفاده از انیمیشن محدود
بیش از پیش در ارتباط با تلویزیون قرار گرفت .انیمیشن با تولید
انبوه ،ارزان و با مدت زمان محدودِ تولید و بودجههای اندک ،در
صنعت نوپای تلویزیون به خوبی عملی بود» (فرنیس.)221،1384،
مزایای اقتصادی انیمیشن به سبک یو پی ای ،استفاده از آنرا در
انیمیشن تلویزیونی میسر ساخت و با توجه به اینکه انیمیشنهای
تلویزیونی از طراحیهای ساده و انتزاعی برخوردارند ،بر شیوه
روایت آن ،گفتگو مسلط گردید.
ازجمله ویژگیهای انیمیشن تلویزیونی با توجه به اندازه
صفحه نمایش آن ،داشتن زمینههای ساده و فرمهای ساده در
طراحی کاراکترها است« .در مقابل زیباییشناسی دیزنی ،این
زیباییشناسی مینیمالیستی بود که برای پیشرفت از مسیر
زیباییشناسی ،به شیوه دیزنی فاصله گرفت» (ادیب،1389 ،
 .)49باتلر در کتاب تلویزیون کاربرد و شیوههای نقد (،)1388
ویژگیهای انیمیشن تلویزیونی را در چهار ویژگی ساختار
برنامه ،ساختار روایتی ،انیمیشن محدود و تاکید بر گفتگو تقسیم
میکند(باتلر .)331 ،1388،با توجه به گستره وسیع تلویزیون،
انیمیشنهای تلویزیونی نسبت به انیمیشن تجربی و سینمایی ،در
نزد مخاطب کاربردیتر و شناختهشدهتر است .مخاطب تولیدات
انیمیشن تلویزیونی به دو گروه عمده قابل تقسیم است ،الف:
خردساالن ،کودکان و نوجوانان و ب :مخاطب عام و بزرگسال.
در ایران تقریب ًا تمامی تولیدات برای مخاطبین گروه اول ساخته
میشوند و تاکنون کمتر مجموعه یا سریالی برای مخاطب عام و
بزرگسال تولید شده است« .سريهاي انيميشن تلويزيوني طيف
گسترده-اي از بينندگان را از لحاظ سني هدف قرار ميدهند.
دسته بنديهاي كلي از اين قرار است:
ـ پیش دبستانی 2 :تا  4سال
ـ سالهای آغاز آموزش 5 :تا  8سال
ـ دبستان 9 :تا  12سال
ـ نوجوان 13 :تا  16سال
ـ بالغ 16 :سال به باال» (.)Milic&McConville,2006,15
البته بعضي از آثار طیف وسیعی از مخاطبان را جلب

ميكنند و برخی از آثاری که براي كودكان ساخته ميشود نیز،
براي بزرگساالن جذاب است .اما معمو ً
ال كودكان از ديدن آثار
مخصوص بزرگساالن نهي ميشوند .در كشورهاي پيشرفته،
سيستم درجهبندي آثار وجود دارد كه آنها را از لحاظ نوع
مخاطب تقسيم بندي ميكند .به هر شکل ،در کنار توجه به نیازهای
واقعی مخاطب ،رویکرد تربیتی ،آموزشی برای مخاطب کودک و
نوجوان ،مهمترین ویژگی تولیدات انیمیشن تلویزیونی در کنار
وجه سرگرمی به شمار میرود« .اگرچه سریال کارتونی میتواند
آموزشی هم باشد ،اما در کنار آموزش ،سرگرمی مهمترین ویژگی
است» ( .)Weber,2000,51عالوه بر مخاطب کودک ،انیمیشن برای
مخاطب بزرگسال نیز بخش قابل توجهی از تولیدات انیمیشن
تلویزیونی را به خود اختصاص میدهد .مردم ،انیمیشنهایی
نیاز داشتند تا بتوانند آنها را با فرزندانشان تماشا كنند .این نیاز
2
باعث شد انیمیشن به عنوان یکی از قالبهای مهم «پرایم تایم
(ساعات پر بیننده)» در شبکههای مختلف تلویزیونی به کار گرفته
شود و مخاطب بزرگسال نیز بتواند با دیدن موضوعات روزمره
و مورد عالقه خود ،در کنار سایر افراد خانواده از جذابیتهای
انیمیشن استفاده کند« .سيمپسونها و ديگر انيميشنهاي كمدي
– خانوادگي 3قادر بودند نگاه انتقادی و تندی به جنبههاي زندگي
خانوادگي مرسوم داشته باشند» ( .)Stabile ,2003 ,140براین
اساس ،انیمیشن تلویزیونی توانست با ساخت انواع سریالهای
انیمیشن برای مخاطب عام و بزرگسال ،محدوده خود را وسعت
بخشد.
انیمیشن تلویزیونی ایران به طور نسبی در دو دهه گذشته،
روند رو به رشدی داشته و در تمامی زمینهها ،به سطح قابل
توجهی رسیده است .در کنار پیشرفتهای حاصله ،ضعفها و
آسیبهای موجود ،در بسیاری از تولیدات انیمیشن تلویزیونی
ایران باعث شده ،بسیاری از این آثار (سریال و مجموعه) ،به
لحاظ کیفی قابل قیاس با آثار مشابه خارجی نباشد ،به گونهای
که شمار زیادی از این تولیدات ،نتوانسته به نیازهای مخاطب
داخلی به شکلی کامل پاسخ دهد و در ارائه به بازار جهانی نیز
موفق باشد .وجود نقاط ضعف در ساختار (فرم و محتوا) ،یکی
از مهمترین دالیل عدم توفیق انیمیشن تلویزیونی ایران به شمار
میرود .بنابراین ،داشتن انیمیشن تلویزیونی درحد استانداردهای
بینالمللی و با کیفیت حرفهای که بتواند در بازار داخلی و جهانی
به معرفی ایران و فرهنگ ایرانی به شکلی سرگرم کننده و جذاب
بپردازد و نیز بتواند ابعاد این صنعت نوپا را در ایران وسعت
بخشد ،از طریق شناخت و به کارگیری صحیح و خالقانه عناصر
ساختاری انیمیشن تلویزیونی میسر است .بنابراین پرداخت به این
موضوع بسیار ضروری به نظر میرسد.
در يك تقسيمبندي ُكلي ،فيلم و سينما به سه گروه کلی تقسیم
میشود -1 .فیلمهای داستانی -2 4فیلمهای غیر داستانی،5
شامل فیلمهای مستند و تجربی -3 ،فیلمهای انيميشن(6بوردول
و تامسون .)19 ،1389 ،انیمیشن به عنوان یکی از انواع سهگانه
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سینما ،رسانه و هنری است ترکیبی که از عناصر بیانی سایر
هنرها استفاده کرده و در شکل کلیتر ،ترکیبی است از عناصر
بیانی هنرهای نمایشی (سینما) و هنرهای تجسمی (نقاشی و
7
گرافیک) ،بنابراین ،شناخت تمامی این «عناصر ساختاری»
و بهکارگیری صحیح و مناسب آنها بسته و به هر رسانه و
نیز در تولیدات انیمیشن تلویزیونی ،میتواند آثاری تاثیرگذار
برای مخاطب بوجود آورد .تولیدات انیمیشن به سه دسته عمده
(انیمیشن کوتاه تجربی -هنری ،8انیمیشن سینمایی 9و انیمیشن
تلویزیونی )10تقسیم میشود .عناصر ساختاري این سه نوع
انیمیشن ،در عین داشتن اشتراکات بسیار ،بسته به «ویژگیهای
هر رسانه» ،از اختالفاتی نیز برخوردار است .هر یک از این انواع،
به لحاظ ساختار متن (فیلمنامه) ،ساختار فرم بصری و غیره،

روش تحقيق
با توجه به موضو ِع تحقیق ،رویکرد اصلی این تحقیق کیفی
است و روش تحقیق ،ترکیبی از روشهای توصیفی -تحلیلی
میباشد .شیوههای گردآوری دادهها عبارتند از :مطالعات
کتابخانهای ،مشاهده ،و برداشتهای عینی.

مبانی نظری
مورین فرنیس در کتاب زیبایی شناسی انیمیشن (،)1384
به موارد اساسی در ارتباط با زیباییشناسی انیمیشن و
عناصر ساختاری آن اشاره میکند .او الگویی بر اساس
مفهوم کلی«میزانسن» برای تفکیک عناصر ساختاری انیمیشن
ارائه میدهد .مارتین اسلین نیز در کتاب دنیای درام (،)1375
عناصر و عوامل موثر در میزانسن را تحت عنوان «نظامهای
نشانهای» نام میبرد .براساس این دو الگو و نظرات بوردول
و تامپسون در کتاب هنرسینما ( ،)1389که فیلم را یک سیستم
و شبکهای از ارتباطات اجزا با یکدیگر میدانند و از طریق ایجادِ
ِ
روابط تازه ،مدل و الگویی جامع در این تحقیق برای شناخت و
بررسی عناصر ساختاری انیمیشن تلویزیونی توسط نگارنده،
پیشنهاد میگردد .الزم به ذکر است ،در ارائه این الگو ،از طریق
مطالعه ،مشاهده و تحلیل ،تمامی عناصر ساختاری موجود در
یک اثر انیمیشن ،مورد بررسی و توجه قرار گرفته است .درادامه
الزم است مفاهیم کلیدی 11مرتبط با موضوع تحقیق (عناصر
ساختاری) تعریف شوند.

ساختار
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یک فیلم انیمیشن مانند تمامی هنرها ،شامل اجزا و عناصری
است که آن را بوجود آورده است .از نظر سید فیلد ،نویسنده کتاب
راهنمای فیلمنامهنویسی ( ،)1374تعریف ساختار عبارت است از:

ويژگيهاي خاص خود را دارند؛ عناصر بصری مانند (خط ،رنگ،
تونالیته (تیرگی/روشنی) شکل ،بافت و فضا) و نیز (ترکیببندی،
نورپردازی ،حرکت ،مواد و متریال و  )...عناصر صدا (موسیقی،
دیالوگ و جلوههای صوتی) ،و ویژگیهای ساختار فیلمنامه نیز
بسته به نوع رسانه و مخاطبِ هدف (خردسال ،کودک ،نوجوان
و عام) در انواع تولیدات انیمیشن متفاوت است .این پژوهش به
این پرسش پاسخ میدهد که :ویژگیهای انیمیشن تلویزیونی
چیست ،و عناصر ساختاری (فرمی و محتوایی) آن ،شامل چه
مواردی میباشد؟ مراد از «انیمیشن تلويزيوني» در این تحقیق،
«سریالها و مجموعههاي» انیمیشن است و شامل دیگر انواع
انیمیشن مانند تیزرهای بازرگانی و غیره نمیباشد.

«ترکیب یا رابطه متقابل اجزای یک کل ...آرایش اجزا یا عناصر
در کنار هم» (فیلد .)22 ،1374،براساس نظریه ساختارگرایی ،با
برقراری ارتباط بین این اجزا میتوان به یافتن معنی و داللتهایی
که در روایت یک فیلم وجود دارد ،رسید .در تحلیل متون هنری،
ابتدا الزم است دو مقوله «فرم و محتوا» که اجزای ساختار را
تشکیل میدهند و ارتباط آنها با یکدیگر ،همیشه مناقشه برانگیز
بوده ،تعریف شوند .رنهولك منتقد هنري به نقل از شارف در
اين باره ميگويد« :ساختار مفهومي است شامل شكل و محتوا
تا آنجا كه هر دو در جهت اهداف زيباييشناختي سازمان يافته
باشند ،در اين صورت اثر هنري دستگاه كاملي از نشانهها و
يا ساختارهايي از نشانهها قلمداد ميشوند كه در خدمت هدف
زيباييشناختي ويژهاي باشند» (شارف .)5 ،1382،ساختارگراها
هر نظامی را پذیرای تحلیل نشانهشناختی میدانند ،هر چند برخی
از آنها مشخص ًا در مقایسه با برخی دیگر (چراغهای راهنمایی و
رانندگی) ،شناخت بیشتری درباره نحوه زندگی انسانها به دست
میدهند« .هنرها ثابت کردهاند که حوزه پرباری برای پژوهش و
مطالعه دراختیار میگذارند و ادبیات ،فیلم و نقاشی همگی مناسب
تحلیل ساختارگرایانهاند» (سیم .)28 ،1388 ،تحلیل ساختارگرا
براساس علم نشانهشناسی بوجود آمده است و اساس ًا محصول
نشانهشناسی و زبانشناسی ساختاری است.

فرم 13و محتوا
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در تحلیل آثار هنری معمو ً
ال تالش براین است تا فرم و محتوا
جدای از یکدیگر بررسی شوند ،اما در منابع نظری ،این دو مقوله
بخشی از یک کلیت را شامل میشوند .بوردول و تامپسون در
کتاب هنرسینما ( ،)1389توضیح میدهند که به جدایی مفهوم
فرم از محتوا قائل نیستند .آنها فیلم را یک سیستم و شبکهای
از ارتباطات اجزا با یکدیگر میدانند ،بنابراین ازنظر آنها تشبیه
ظرف و مظروف یا درون و بیرون موضوعیت ندارد« .اگر فرم
آن چیزی است که بیننده به فیلم منتسب میکند ،دیگر درون یا
بیرونی وجود نخواهد داشت .هر جزء متشکله به عنوان بخشی
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از الگوی فراگیری که ادراک میشود ،کارکرد دارد .بنابراین،
خیلی چیزها که بعضیها بهعنوان محتوا تلقی میکنند ،ما به
مثابه عناصر فرمال در نظر میگیریم .از نظر ما ،موضوع15و
مفاهیم انتزاعی ،همه در سیستم کلی اثر هنری حل میشود»
(بوردول و تامسون.)49 ،1389،
بوردول و تامسون در تعریف خود از مفهوم فرم و محتوا
دیدگاهی شبیه به دیدگاه ساختارگرایانه دارند و اثر هنری را
درقالب سیستمهای سازماندهی شده بررسی میکنند .آنها
اشاره میکنند که ،سیستم عبارت است از گروهی از عناصر که
به هم وابستهاند و روی هم تاثیر میگذارند .ولی ک ِل سیستم به
کار همه اجزا وابسته است .براهیمی دراین باره انتقاد دارد .در
هنر ،شكل (فرم) عبارتست از سازمان بخشيدن به اجزا براي
دستيابي به كليتي واحد و هر هنرمندي براي آفرينش اين سازمان
البته آگاهانه اصول معين نظم و ترتيب به كار ميبرد ،همچنانكه
هنرمند اين اصول را در يك اثر تفصيل و تخصيص ميبخشد،
آن اثر ساختاري به خود ميگيرد .ساختار يعني مجموعهاي
روابط كه براي شكل دادن به كل ،اجزا را به هم پيوند ميدهد از
16
اينرو در هر اثر هنري شكل يعني «ساختار اختصاصي شده»
(براهيمي .)35 ،1378 ،براهیمی از شکل به عنوان خودِ ساختار
نام میبرد و ساختار بوجود آورنده ارتباط بین اجزا و بوجود
آورنده فرم میباشد .در بحث محتوا ،مهمترین مقوله «معنی» است
که از طریق فرم حاصل میشود .بوردول و تامسون ،روایت و
داستان را نیز بخشی از فرم و سیستم اثر هنری میبینند« .یک
مشخصه فرمال که معمو ً
ال در جریان تماشای فرم توجه ما را
جلب میکند« ،داستان» آن است» (بوردول و تامسون.)46 ،1389 ،
سوزان هیوارد نیز در کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی
( ،)1388بر جدایی ناپذیر بودن فرم و محتوا صحه میگذارد« .در
تحلیل فیلم ،فرم و محتوا به عنوان عناصری تلقی میشوند که به
نحو جدایی ناپذیری به هم گره خورده اند .فرم یک فیلم از دل
محتوای آن بیرون میزند و محتوا مخلوق عناصر فرمال آن فیلم
است» (هیوارد .)217 ،1388 ،به هر شکل ضمن تائید نظرات فوق
در ارتباط با جدا نبودن فرم از محتوا ،در این تحقیق الزم است
برای طراحی و رسیدن به الگوی مشخص در بررسی ساختاری
و تحلیل محتوای متون انیمیشن ،بویژه در مقوالتی مانند موضوع،
درونمایه ،الگوهای روايت ،الگوهاي متن دراماتيك (فیلمنامه)،
الگوهای ژانر و تفکیک دیگر عناصر ساختاری و تشکیل دهنده
فیلم انیمیشن ،مقوله فرم و محتوا در سیستمی یکپارچه و تحت
عنوان (عناصر ساختاری) بررسی شوند.

عناصرساختاري(نظامهاینشانهای)
انیمیشن و ارائه الگوی تحلیل متن

17

همانطور که اشاره شد ،ارائه الگوی تحلیل متن و تفکیک عناصر
ساختاری انیمیشن در این تحقیق ،با نگاه به تحلیل نشانهشناسانه،
صورت میگیرد .در ادامه به الگوهای دیگری که براساس
نشانهشناسی شکل گرفته و به نوعی بستر شکلگیری الگوی

تحلیل در این تحقیق را شکل میدهد ،اشاره میشود .آثار هنری
همچون آثار ادبی به عنوان یک «متن» خوانش و مطالعه میشوند.
عالوه بر بارت ( )1389و بوردول و تامسون ( ،)1389الزم است
به تعداد دیگری از نظرات مانند سلبی ( ،)1380اسلین ( )1375و
دیگران نیز در این خصوص اشاره شود .کیت سلبی در کتاب
راهنمای بررسی تلویزیون ( ،)1380در بررسی متون تلویزیون
رویکردی نشانهشناسانه دارد .او ضمن اشاره به عرصههای مهم
در تحلیل متن رسانه تلویزیون مانند سازه (امکانات بیانی سینما
مانند اندازه نما ،زاویه دوربین و غیره) و عناصر میزانسن ،از طریق
نشانه شناسی سینما ،به تحلیل و استخراج معانی از این امکانات
بیانی میپردازد و اشاره میکند که ،این عرصه از ارتباطات و
مطالعات رسانهای اغلب به منزله تحلیل نشانه شناسانه توصیف
شده است (سلبی.)63 ،1380 ،
اسلین نیز در کتاب دنیای درام ( ،)1986براساس رویکرد
نشانهشناختی از عناصر ساختاری فیلم با عنوان «نظامهای
نشانهای» رسانههای دراماتیک (نمایشی) نام میبرد و این عناصر
ساختاری را درشکل زیر دستهبندی کرده است .الزم به اشاره
است ،موارد مشترک در الگوهایی که نام برده شد و دیگر الگوها
و دستهبندیهایی که عموم ًا در تحلی ل متون هنرهای دراماتیک
وجود دارد ،در ارائه الگوی نهایی این تحقیق که در بخش بعد
توسط نگارنده ارائه خواهد شد ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اسلین نظامهای نشانهای یا عناصر ساختاری یک متن دراماتیک
را شامل این موارد میداند.
نظامهای نشانهای مشترک میان همه رسانههای دراماتیک:
 -1نظامهای کادربندی بیرون از خود درام
 -2نظامهای نشانهای در اختیار بازیگر
 -3نظامهای نشانهای جنبههای دیداری
 -4متن
 -5نظامهای نشانهای شنیداری
نظامهای نشانهای ویژه سینما و تلویزیون:
 -1نظامهای نشانهای ناشی از کار دوربین
-99 ،19861
2
.)100
الزم به ذکر است ،در دستهبندی اسلین از عناصر ساختاری،
به انیمیشن به عنوان یکی از هنرهای نمایشی به شکل جدا و یا
یکی از انواع سهگانه سینما اشارهای نشده است .با توجه به اینکه
همه دستهبندیها براساس سینمای زنده صورت گرفته است و از
عمر مطالعات انیمیشن بیش از سه دهه نگذشته است ،در هیچکدام
از این دستهبندیها به عناصر بیانی ویژه انیمیشن اشارهای نشده
است .بنابراین این تحقیق قصد دارد ،درکنار بررسی و تفکیک
عناصر ساختاری مشترک انیمیشن با سینما که در الگوی اسلین
و دیگران اشاره شده ،به عناصر ساختاری ویژه انیمیشن مانند
مورف ،نفوذ ،ایجاز ،جهان خاص ،و غیره که از جمله امکانات
«بیانی ویژه» انیمیشن است و پل ولز در کتاب فیلمنامهنویسی
( )2007به آنها اشاره کرده ،به عنوان «نظامهای نشانهای ویژه
انیمیشن» به الگوی تفکیک عناصر ساختاری این تحقیق ،اضافه
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نماید .همچنین قابل اشاره است تمامی الگوهای فوق به عناصر
بیانیای اشاره کردهاند که وجه مشترک آنها «میزانسن» 18به
مفهوم (هرآنچه به صحنه آورده شده) میباشد .بنابراین از آنجا
که در تحلیل هنرهای نمایشی (دراماتیک) اغلب الگوها با بررسی
و تحلیل مفهوم کلیدی میزانسن آغاز میشود ،در ادامه ،مباحث
نظری درخصوص میزانسن مطرح میشود و درنهایت الگوی
تحلیل ،ارائه خواهد گردید.

میزانسن
تعابیر و معانی مختلفی از کلمه «میزانسن» در هنرهای
دراماتیک وجود دارد 19 .در زبان فرانسه ،میزانسن به معنی «به
صحنه آوردن یک کنش» و اولین بار به کارگردانی نمایشنامه
اطالق شد« .نظریهپردازان سینما که این اصطالح را به کارگردانی
فیلم هم تعمیم دادهاند ،آن را برای تاکید بر کنترل کارگردان بر
آنچه در قاب فیلم دیده میشود ،به کار میبرند .همچنانکه ازمنظر
تئاتری این اصطالح برمیآید ،میزانسن شامل آن جنبههایی است
که با هنر تئاتر تداخل میکنند :صحنهآرایی ،نورپردازی ،لباس و
رفتار بازیگران .کارگردان [فیلم] با کنترل میزانسن رویدادی را
برای دوربین به روی صحنه میبرد» (بوردول و تامسون،1389،
 .)157برای درک فرم در هنرهای مختلف ،باید با عناصر بیانی آن
هنر و رسانه آشنا بود .بوردول در مقدمه فصل میزانسن در کتاب
هنر فیلم ( ،)1389خصایص رسانه فیلم را به چهار دسته تقسیم
میکند .میزانسن و فیلمبرداری (تکنیکهای مربوط به نما) ،تدوین،
یعنیتکنیکیکهیکنمارابهنمایدیگرمربوطمیکند،ورابطهصدا
با تصاویر فیلم( .همان .)156 ،این تقسیمبندی اگر چه کلی است ،اما
تقریب ًا شبیه به تقسیمبندی نظامهای نشانهای اسلین است ،که در
باال به آن اشاره شد .در کتاب راهنمای بررسی تلویزیون (،)1380
کیت سلبی ،پنج عرصه مهم را در تحلیل متن رسانه ،تلویزیون مد
نظر قرار داده است .این پنج عرصه عبارتند از :سازه(میزانسن و
رمزهای فنی) ،مخاطب ،روایت ،رده بندی (دستهبندیهای ژانری)
و عوامل تولید .او در تعریف سازه میگوید« :هر متن رسانهای با
استفاده از زبان رسانه ساخته میشود و رمزهایی برای انتقال
اطالعات خاص فرهنگی انتخاب میشود .سازه دو وجه دارد که
ضروری است آنها را در نظر بگیریم )1 :میزانسن  )2رمزهای فنی

ساده» (سلبی .)28 ،1380 ،او اضافه میکند ،تحلیل میزانسن صرف ًا
مشتمل بر ابعادی است که به تئاتر (صحنهپردازی ،وسایل صحنه،
رفتار بازیگران یا شخصیتها ،لباس و چهرهآرایی) تداخل مییابد
و «رمزهای فنی» شامل زاویه دوربین ،اندازه نما ،نورپردازی و
غیره هستند(همان .)28 ،در الگوی این تحقیق ،مواردی که سلبی
در تحلیل متن رسانه تلویزیون به آنها اشاره کرده ،برای رسیدن
به الگوی مناسب در تحلیل متون انیمیشن ،به گونه تازهای با دیگر
الگوهای نام برده شده ترکیب شده است.
همانطور که اشاره شد منظور سلبی از سازه ،میزانسن و
موارد مربوط به کار دوربین است .برایناساس ،به تعریف
بوردول و تامسون و دیگران مبنی بر «به صحنه آوردن
یک کنش» نزدیک است .بسیاری از متون دیگر نیز میزانسن
را تنها موارد مربوط به دوربین نمیدانند و در شکل کلی
هرآنچه که در فیلم وجود دارد را ،میزانسن مینامند .این
تعبیر با تعبیر بوردول که همه سینما و حتی روایت را یک
سیستم به هم پیوسته میداند ،مطابقت میکند .برایناساس،
نگارنده نیز اصطالح میزانسن را گسترش داده و آن را شامل
تمامی «عناصر بیانی بصری و حتی صوتی» میداند که در
یک فیلم وجود دارد و مورد خوانش قرار میگیرد .بنابراین،
براساس الگوهای سلبی ( ،)1380اسلین ( )1375و نظرات
بوردول و تامپسون ( )1389درخصوص میزانسن ،و از
طریق ایجاد روابط تازه ،مدل و الگویی جامع برای بررسی
عناصر ساختاری انیمیشن درشکل زیر توسط نگارندگان
پیشنهاد میگردد؛ الزم به ذکر است در این الگو ،تمامی
عناصر ساختاری در یک اثر انیمیشن ،مانند عناص ِر بصری،
متن دراماتیک (فیلمنامه) ،صدا ،روایت ،تدوین و امکانات بیانی
ویژه انیمیشن مورد توجه قرار گرفته است.

ارائه الگوی تفکیک عناصر ساختاری در رسانه
انیمیشن

 -1عناصر ساختاری -بیانی ویژه انیمیشن
 -2عناصر ساختاری متن دراماتیک (فیلمنامه) در انیمیشن
 -3عناصر ساختاری طراحی بصری در انیمیشن
 -4عناصر ساختاری طراحی صوتی در انیمیشن
 -5عناصر ساختاری تدوین در انیمیشن

نمودار  -1مدل پیشنهادی نگارندگان برای تفکیک عناصر ساختاری در رسانه انیمیشن.
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چارچوب و جزئیات عناصر ساختاری در انیمیشن

در الگوی این تحقیق پس از بررسی مدلهای مختلف ،عالو ه
بر ایجاد یک دستهبندی سیستماتیک براساس مفهو ِم کلیدی
«میزانسن» ،تالش گردیده تمامی عناصر و جزئیات مرتبط با
عناصر ساختاری از جمله عناصر بیانی ویژه انیمیشن در جای
خود و در این الگو قرار گیرند .بنابراین ،این الگو دربردارنده تمامی
عناصر بیانی موجود در یک فیلم انیمیشن است که در تحلیل یک
متن میتواند اهمیت داشته باشد .برایناساس ،برای اولین بار
«عناصر بیانی ویژه انیمیشن» که اصولی بسیار تعیین کننده در
چگونگی عناصر ساختاری رسانه انیمیشن به شمار میروند،
در این الگو در کنار دیگر عناصر بیانی مانند ،تصویر ،صدا و
غیره مطرح شده است .الزم به ذکر است در این مدل ،در طراحی
عناصر بیانی ویژه انیمیشن ،از تقسیمبندی ولز ( )2007استفاده
گردیده است.

 -1عناصر بیانی ویژه انیمیشن
ی
فيلم زنده و انيميشن ،داراي مبانی ،مراحل تولید و عناصر بیان ِ
نسبت ًا مشترکی هستند .اشتراك در عناصر بیانی مانند حركت،
تصوير ،نور ،رنگ ،صدا و غيره ،اشتراك در شيوههاي روایت،
داستانگويي و بازیگری و نيز اشتراك در شکل ارائه و نحوه
نمايش از طريق سالن سينما ،صفحه تلويزيون ،اينترنت و غيره
دیده میشود .تفاوتهايي نيز ميان اين دو رسانه وجود دارد كه
ناشي از ماهيت و عناصر بیانی ویژه آنها است .جاندارپنداري،
فانتزي ،استيليزاسيون ،اغراق ،مورف ،سمبل ،حركت ،زمانبندي،
ی
مواد كار در انيميشن و صدا از جمله مهمترين عناصر بیان ِ
انیمیشن است (صفورا .)101 ،1390 ،عالوه بر موارد فوق ،به
دیگر ويژگيها و امکانات بیانی ویژه انيميشن ،مانند سیر دایم در
فضا (به عنوان تکنیکی در دکوپاژ) ،تنوع سبک بصری و غیره ،به
عنوان دیگر عناصر ویژه بياني انيميشن ،میتوان اشاره داشت.
«هرچند انیمیشن میتواند در بسیاری از اصول و قراردادهای
فیلمسازی ،بخصوص در رابطه با چیدمان فضا ،ساختار نماها و
حرکت دوربین ،با فیلم زنده اشتراک داشته باشد ،اما زبان خاص
خود را دارد ،که باید مورد توجه قرار گیرد» (.)Wells, 2006,87
پل ولز در کتاب فیلمنامهنویسی ( ،)2007به هفت ویژگی و تمهید
ویژه در انیمیشن اشاره میکند .از آنجا که مهمترین امکانات بیانی
ِ
خاص انیمیشن ،مواردی است که پل ولز اشاره کرده ،در ادامه
ضمن استفاده از نظرات ولز ،نظرات تکمیلی نگارنده نیز در این
خصوص ارائه خواهد گردید.
ولز اشاره میکند« :عناصر بیانی خاص انیمیشن میتواند به
شکل کلی ،در این موارد خالصه شود ،که (هر یک [یا چند] از این
عناصر ممکن است زیر مجموعههایی نیز داشته باشند):
 متامورف :20قابلیت اعمال تغییر از شکلی به شکل دیگر بدوناستفاده از تدوین
 ایجاز :21ایجاز در بیان ،بیشترین میزان القا در کمترین تصویر -جاندار پنداری :22اِعما ِل خصلتهای انسانی بر حیوانات،

اشیاء و عناصر طبیعت
 ایجاد جهانی خاص( :23فابریکیشن) را میتوان به ساخت وایجاد جهان خاص انیمیشنی تعبیر کرد
 نفوذ :24نفوذ و نمایش درون پدیده ها ،به تصویر درآوردن ونمایش«درونیات»روانی/فیزیکی/تکنیکی
 بیان نمادین :25استفاده از نشانهها و نمادهای تجریدیبصری و معانی مرتبط با آنها
 توهم صوتی :26خلق صدای کام ًال ساختگی برای تصاویر
متحرکسازی شده فیلم انیمیشن ،که به دلیل ساختگی و مصنوع
بودن ،27از سکوت ذاتی برخوردارند» ( .)Ibid,21عالو ه بر امکانات
بیانی خاص نامبرده شده ،نامیرایی 28و عناصر بیانی دیگری
مانند ،استيليزاسيون ،گستره بياني و آزادي سبكي ،موادكار در
انيميشن ،خلق تدريجي تصوير ،انواع انتقال بصري ،انواع فانتزي،
اغراق ،حركت و زمانبندي (سير دائمي در فضا ،انیمیشن کامل
و محدود )...در انیمیشن وجود دارند که میتوانند به دستهبندی
ولز به عنوان عناصر ویژه بیانی انیمیشن اضافه شود .جدای از
هستی شناسی این عناصر که به عنوان نمونه «مواد کار» میتواند با
«جاندارپنداری» متفاوت باشد ،همه این عناصر بیانی به نوعی ویژه
انیمیشن است و میتوانند در انیمیشن ،جهانی خاص و متفاوت از
سینمای زنده بوجود آورند .اگر در تقسیمبندی ولز ،جاندارپنداری
با جانبخشیدن به عناص ِر بیجان ،جهانی خاص ایجاد میکند ،به
عنواننمونه،نامیراییشخصیتهادرانیمیشننیزمیتواند،بوجود
آورنده جهانی خاص باشد ،که فضا و روایت در فیلم انیمیشن را
کام ً
ال تحت تاثیر خود قرار میدهد و به ساختگی (غیرواقعی) بودن
شخصیتهایانیمیشنیاشارهمیکند.عناصرویژهبیانیانیمیشن،
اصو ً
ال امکاناتی فراتر از عوامل و عناصر بصریای که در فیلم زنده
وجود دارد را برای انیمیشن فراهم میکند .اگر چه امروزه سینمای
زندهنیز،بهکمکتکنولوژیدیجیتالبهنوعیازاینعناصراستفاده
میکند ،اما این عناصر بیانی متعلق به دنیای انیمیشن میباشد.

نمودار -2تفکیک عناصر ساختاری -بیانی ویژه انیمیشن.
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 -2عناصر ساختاری متن دراماتیک
(فیلمنامه)درانیمیشنتلویزیونی
تعریف ساده فیلمنامه ،فیلم روی کاغذ است؛ یعنی نوشتن
هرآنچه در فیلم بعداًدیده میشود .بنابراین ،نویسنده فیلمنامه الزم
استشناختکاملیازتمامیعناصربیانیرسانهموردنظرداشته
باشد« .برای نویسندگی انیمیشن ،نویسنده باید تواناییها و دانشی
که مبنای فیلمنامهنویسی سنتی است را با دانش انیمیشن به عنوان
یک زبان ویژه بیانی ،که از طریق تکنیکهای مختلف اجرا میشود،
بیامیزد» ( .)Wells,2007,99برای بررسی عناصر ساختاری متن
دراماتیک (فیلمنامه) ،ابتدا الزم است به مفاهیم کلیدی مرتبط با آن
مانند موضوع ،محتوا ،و تم اشاره شود .لوئیس فیچنر 29در کتاب
ِ
تفاوت
فهم هنر ،)2008(30که در ارتباط با تحلیل آثار هنری است،
موضوع و محتوا را اینگونه بیان میکند .او میگوید« :شام آخر،
موضوع است اما محتوا چیزهایی است که در تابلو میبینیم مثل
مسیح ،یهودا و غیره؛ محتوا درواقع روابط داستانی اجزا در یک
موضوع است» ( .)Fichner,2008,37موضوع را گاه تم 31نیز تعبیر
کردهاند .بورگ و َگل در کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی در
علوم تربیتی و روانشناسی ( ،)1383مینویسند تم عبارت است
از« :موضوع اصلی ،پیام ،در پژوهش موردی ،این استنباط
که جلوهای از یک مورد ،جلوه برجسته و خصیصه آن مورد
است» (گال ومرویت .)1389،1383،این تعریف از این منظر که تم
موضوع کلی یک اثر هنری است ،قابل پذیرش میباشد؛ یعنی اینکه
در شکل کلی آن ،اثر درباره چه موضوعی است .تعریف مشخص
تم در متون دراماتیک عبارت است از خالصه کردن محتوای اثر
در یک جمله سلبی یا ایجابی ،در این صورت تم مانند یک پیش
فرض عمل میکند .به عنوان مثال «جاه طلب ظالم سرانجام به
دست خود ،اسباب نابودی خود را مهیا میکند» ،تم مکبث است.

نمودار -3تفکیک عناصر ساختاری متن دراماتیک (فیلمنامه).

به هر شکل ،عناصر ساختاری فیلمنامه ،عناصری مانند
موضوع،درونمایه،شخصیت،کنش،موقعیت،گرهافکنی،کشمکش،

بحران ،گرهگشایی ،تعلیق ،غافلگیری ،روایت و غیره میباشند .این
عناصر ،ابزار بیانی و عناصر ساختاری متن دراماتیک را تشکیل
میدهند .الزم به ذکر است اگر چه در اینجا «روایت» به عنوان یکی
از عناصر ساختاری فیلمنامه اشاره میشود ،اما الزم است روایت
در فیلمنامه را به عنوان یکی از عناصر ساختاری پیرنگ 32مطرح
کرد؛ به این معنی که پیرنگ با چه عناصری و چگونه طراحی
میشود تا یک داستان در فیلمنامه بیان و روایت شود .به این
دلیل در تقسیمبندی عناصر ساختاری متن دراماتیک در این
تحقیق ،روایت در زیر مجموعه طراحی داستان بررسی میشود.
از سویی به مفهوم روایت از زاویه « نحوه چینش اطالعات» در
فرایند تدوین ،نیز اشاره خواهد گردید .با توجه به موارد مطرح
شده ،در شکل کلی عناصر ساختاری فیلمنامه در انیمیشن ،به دو
سرفصل کلی زیر دستهبندی میشوند.
 عناصر و ابزار ساختا ِر دراماتیک ،در فیلمنامه انیمیشن عناصر و ابزار در طراحی داستان و فیلمنامه (پیرنگ)انیمیشن

 -3عناصر ساختاری طراحی بصری
در انیمیشن

33

در طراحی بصری« ،فرم یا شکل» یک «مفهوم اساسی»
است .فرم تشکیل شده از یک سری از عناصر و نشانههای
بصری است .جنسن در کتاب تجزیه و تحلیل آثار هنرهای
تجسمی ( ،)1388به این عناصر که عناصر هنرهای تجسمی
به شمار میروند ،اشاره میکند« :عناصر هنرهای تجسمی
چون خط ،رنگ ،تونالیته (تیرگی/روشنی) شکل ،بافت و فضا
اولین اجزایی است که چشم ادراک میکند» (جنسن،1388،
 .)89همچنین ب ِالک در کتاب داستان بصری ( ،)2008عناصر
تشکیلدهنده یک فیلم را به سه جزء اساسی الف :داستان
شامل پیرنگ ،شخصیتها و دیالوگ ب :صدا شامل گفتگو،
جلوههای صوتی و موسیقی و ج :تصویر شامل فضا ،وسایل
صحنه و لباسها تقسیم و در ادامه اشاره میکند« :اما این
موارد شامل همه جزئیات فرم بصری نمیشود .ساختار
فرم بصری شامل ،فضا ،شکل ،روشنی/تیرگی ،رنگ ،حرکت
و ریتم است .این اجزا را میتوان در هر فیلم و تصویری
دید» ( .)Block,2008,2درکنار عناصر هنرهای تجسمی که
جنسن و بالک با جزئیات آنها را مطرح کردهاند ،در برخی
متون به شکل بسیار کلیتری به طراحی بصری در انیمیشن
اشاره میشود .فرنیس تصاویر انیمیشن را به لحاظ بصری
به دو قسمت شخصیتها و پسزمینهها تقسیم بندی میکند
(فرنیس .)107 ،1384 ،در تقسیمبندی دیگر ،طراحی بصری در
فیلم انیمیشن به وجوه بصریای که «دیده» میشوند ،اشاره
دارد« .طراحی تولید یعنی اینکه ،فیلم چگونه به لحاظ بصری
به چشم میآید» ( .)bacher,2008,8این تحقیق برای رسیدن
به الگوی جامع و مناسب در تحلیل عناصر بصری ،تنها به
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کلیات اشاره نداشته و عالوه بر عناصر ساختاری هنرهای
تجسمی که اشاره شد ،در بررسی طراحی بصری انیمیشن
تلویزیونی ،به تقسيمبندي انیمیشن به لحاظ فرم بصري
(كارتون ،انيميشن واقعگرا ،انيميشن تجريدي و انیمیشن
تجربی) ،تکنیکهای مختلف انیمیشن (دو بعدی ،سه بعدی) ،و
مواد و متریا ِل مورد استفاده در تکنیکهای مختلف انیمیشن
تجربی نیز توجه خواهد داشت .چراکه تمامی این مباحث،
بخشی از فرم بصری را در انواع انیمیشن تشکیل میدهند.
عناصر ساختاری طراحی بصری انیمیشن ،در تقسیم بندی
این تحقیق عبارتند از:
 -1عناصر بصری در انیمیشن:
طراحی خط ،شکل ،رنگ ،نور ،بافت ،ترکیببندی و مواد كار
درانيميشن
 -2طراحی زمینه( :دیزاین و کانسپت)
استيليزاسيون اغراق -3طراحي شخصيت:
 چهره لباس و پوشش -4طراحی وسایل صحنه:

 تناسب و هماهنگی وسایل صحنه با طراحی شخصیت وزمینه(هماهنگیبصری)
 -5حركت:
 -1-5حرکت شخصیتها( :بازیگری و شخصیتپردازی)
 بیان ویژگیهای فردی و شخصیتی (حالتهای بیانی چهره،نِبدن)
اشارهها و زبا 
 نوع حرکات خاص در بازیگری (زمینه فرهنگی) -2-5حرکت دوربین:
 دوربین ثابت( :ترکیببندی انواع نماها :نمای دور ،نمایمتوسط ،نمای نزدیک و)...
 دوربین متحرک( :حرکت شخصیتها و دوربین درتکنیکهایمختلفانیمیشن)
 -6زمانبندي:
 -ارتباط زمانبندی و حرکت

 -4عناصر ساختاری طراحی صوتی در
انیمیشن
ورود صدا به عالم سينما ،با فيلم آوازخوان جاز ()1927

نمودار -4تفکیک عناصر ساختاری طراحی بصری.
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اتفاق افتاد و به وسیله صدا بر امكانات بياني اين رسانه افزوده
شد؛ صدا در جهت فضاسازي ،مكملی برای فضاسازي از
طريق تصوير است و غناي یک فیلم ،وابسته به هر دو عام ِل
صدا و تصویر میباشد .صدا ،عنصر اصلی در تمام روایات
تصویرمتحرک است و برای فیلمهای زنده و انیمیشن به یک
اندازه اهمیت دارد« .طراحی خالقانة صدا بشدت در باورپذیری
ِ
روایت تصویری اهمیت داشته و نه تنها در ایجاد صدای
هر
مرتبط برای کنش واقعگرایانه سودمند است ،بلکه برای
صداهایی که ممکن است ویژگیهای انتزاعیتر داستان ،از
قبیل اشاره به حاالت روانی یا عاطفی و عوالم ناشناخته را
بیان میکند ،نیز مؤثر است» ( .)Wells, 2007, 37صدا در فیلم
انيميشن مانند سینمای زنده شامل سه جزء اصلی موسيقي،
جلوههای صوتی و کالم ميباشد .ولز اشاره میکند که این
منابع میتوانند از صداهای همگاه (صداهایی که منبع آن در
تصویر دیده میشود) و صداهای غیرهمگاه (صداهایی که
منبع در تصاویر دیده نمیشود و خارج از پرده است) حاصل
شود ( .)Ibid, 37وجود اغراق و فانتزی در باندهای صوتی،
ازجمله ویژگیهایی است که به عنوان اص ِل مهم در طراحی
صوتی انیمیشن شناخته میشود« .از اين گذشته ،صدا همواره
نقشي كام ً
ال فانتزي در كارتون به عهده داشته و تطبيق صدا بر
چهرههاي كارتوني و كاريكاتوري و نقشهاي حيواني سبب
گرديده كه صدا براي كارتونها بصورت تندتر ،كندتر ،زيرتر،
بمتر ،غير واقعي ،تودماغي و يا كشيده باشد»(فرشاد،1386،
 .)2به هر شکل ،استفاده از صداهاي مناسب جهت فضاسازي
و شخصيتپردازي همواره از دغدغههاي فیلم انيميشن به
شمار میرود.
در مراحل تولید ،صدای انیمیشن به سه شکل تولید
میشود -1 .تكنيك پيش ضبط صدا -2 ،تكنيك صداگذاري
پس از ضبط تصاوير و  -3روش تلفیقی .روش اول بسته
به میزان اهمیت صدا در باند دیالوگ و موسیقی است .وجود
صحنههای موزیکال و یا پرتحرک ،ارتباط نزدیک بین موسیقی
و حرکت را بوجود میآورد و الزم است باند صدا پیش از
تصویر ساخته شود ،تا تصاویر براساس زمانبندی صدای
ساخته شده ،طراحی و ایجاد شوند .همگامی 34حرکات لب با
گفتگوی شخصیتها نیز از جمله مواردی است که ضرورت
استفاده از این شیوه را تعیین میکند .این روش ُپرهزینه است
و بیشتر مناسب تولیدات انیمیشن سینمایی و فیلمهای کوتاه
تجربی و هنری است و در تولیدات تلویزیونی نیز بسته به
کیفیت مورد نظر از آن استفاده میشود.
استفاده از صدا از جنبههاي متعدد از جمله میزان افزودن
وجه واقعگرایی به تصاویر در انیمیشن قابل بررسي است.
در ادامه الزم است به تعدادی از كاركردهای اطالعرسانی
و زیباییشناسانه صدا اشاره شود .این کارکردها عبارتند
از :اطالعرساني در مدتزمان اندك ،تقويت عنصر ايجاز،
گسترش فضاي پرده با استفاده از صداي خارج از كادر،
قدرت تجسم بخشيدن و وسعت دادن به موضوع از طريق

صدا ،تاكيد و تقويت عاطفي تصاوير ،ايجاد ريتم از طريق
صدا و خلق لحظات طنز به كمك آن ،تنها بخشی از قابليتهاي
بیانی صدا است ،كه به وسیله سه باند اصلی دیالوگ ،موسیقی
و جلوههای صوتی بر عناصر بیاین تصاوير افزوده ميشود.
تفکیک عناصر ساختاری طراحی صوتی را میتوان در این
دستهبندی قرار داد:
 کالم (دیالوگ ،مونولوگ ،صدای گوینده) موسیقی متن -جلوههای صوتی

نمودار -5تفکیک عناصر ساختاری طراحی صوتی.

 -5عناصر ساختاری تدوین در
انیمیشن
تدوين ،مهمترین مرحله پس از تولید است که به شکل مشترک
در سینمای زنده و انیمیشن وجود دارد .در اين مرحله ،يك فيلم
شكل نهايي خود را پيدا كرده و براي نمايش آماده ميشود .تدوین،
ارتباط دهنده و تداوم بخش تصاوير و نماهايي است كه به شكل
جداگانه و پراكنده در مرحله توليد به وجود آمده است .اين مرحله
به عنوان آخرين فرآيند خالقه در تولید فيلم بهشمار ميرود« .باید
همکاری نزدیکی میان کارگردان و تدوینگر فیلم برقرار شود،
زیرا در دستکاری نهایی نیز ،باید نقشی که کارگردان در موقع
فیلمبرداری (تولید) برای هر نما در نظر گرفته است ،ملحوظ شود»
(لیندگرن .)16 ،1385 ،اما اختالف مرحله تدوین در فیلم انیمیشن
با فیلم زنده دراین است که اگرچه در فیلم انیمیشن نیز تدوین در
مرحله پس از تولید صورت میگیرد ،اما نقش خالقهای که تدوین
در فیلم زنده دارد و گاه حتی روایت داستان را تغییر میدهد ،در
انیمیشن وجود ندارد .چراکه بهدلیل مسائل اقتصادی و استفاده از
شیوههای تولید مانند استوریبورد و استوریریل ،که در مرحله
ِ
ماکت فیلم انیمیشن ساخته میشود ،تدوین
پیش تولید به کمک آنها
در فیلم انیمیشن در مرحله پس از تولید ،شکلی ساده دارد .البته
باید اشاره کرد که خالقیتهای مربوط به تدوین در انیمیشن در
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مرحله پیش تولید ،به فیلم اضافه میشود .عناصر ساختاری و
بیانی در تدوین را میتوان در اشکال زیر خالصه کرد.
 تدوین و تمهیدات انتقالی در انیمیشن تدوین ،نحوه روایت و ارائه اطالعات در انیمیشن -ایجاد ریتم از طریق تدوین

نمودار -6تفکیک عناصر ساختاری تدوین.

نتیجه
انيميشن ،هنری پيچيده و تركيبي است از عناصر بیانی ساير
هنرها .همزماني گسترش اين هنر با تکنولوژی دیجیتال و عصر
ارتباطات و استفادة ابزاري از آن به عنوان رسانهای قدرتمند،
براي تبليغ فرهنگها و انديشهها ،انیمیشن را به عنوان یکی
از مهمترین رسانههای حال حاضر مطرح کرده است .آگاهی
نسبت به اهمیت این هنر-صنعت– رسانه ،باعث شده در دو دهه
اخیر ،بسیاری از کشورهای غربی و کشورهای درحال توسعه
با بهکارگیری مناسبات حرفهای و صنعتی ،بتوانند بازار جهانی
را در اختیار گیرند؛ به گونهای که بخش مهمی از بازار انیمیشن
ایران ،با توجه به تفاوتهای فرهنگی در محتوای آثار خارجی،
در اختیار تولیدات انیمیشن آن کشورها قرار گرفته است .این
موضوع ،یعنی تاثیرات اقتصادی و مهمتر از آن تاثیرات فرهنگی،
در تحقیقی مستقل قابل بررسی میباشد .چنانچه انیمیشن
تلویزیونی ایران همگام با رشد این صنعت در جهان ،در جهت
ک ّمی و مهمتر از آن در ب ُعد کیفی نتواند گام بردارد ،همچنان
وارد کننده این محصوالت خواهد بود و در موضوع جهانــــي
شدن 35در تعامالت فرهنگي ،عرصه را به دیگر کشورها واگذار
خواهد کرد.
در این مسیر ،عالوه بر ایجاد زیر ساختها در زمینه ایجاد
سیستم تولید انبوه و بکارگیری تکنولوژی روز در تولیدات
انیمیشن ،شناخت و بهکارگیری دانش در زمینه عناصر بیانی
و ساختاری رسانه مورد نظر ،بسیار حیاتی میباشد .رسانه
تلویزیون از جنبههای گوناگون با رسانه سینما تفاوت دارد .به
همین دلیل ،عناصر بیانی این دو رسانه در عین داشتن وجوه
اشتراک فراوان ،تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند .از مسائل فنی
مرتبطباضبطوپخشسیستمهایتلویزیونی،کهمحدودیتهایی
در انتخاب رنگ ،خطوط و سطوح تصویری در تلویزیون بوجود
میآورد ،تا نسبت ابعادِ صفحه تلویزیون دربرابر پرده بزرگ
سینما ،که به لحاظ بصری با هم تفاوت دارند.

انیمیشن تلویزیونی نیز در اغلب وجوه ساختاری نسبت به
انیمیشن سینمایی و انیمیشن تجربی تفاوتهایی دارد؛ ویژگیها
و قواعدی برای تولید انیمیشنهای تلویزیونی وجود دارد،که
با انواع دیگر متفاوت است .دکوپاژ ،حرکت و زمانبندی ،تعداد
فریم در ثانیه ،رنگ ،بافت ،ترکیببندی ،صدا ،لیآوت و سایر
عناصر بیانی در انیمیشن تلویزیونی تفاوت اساسی با دیگر انواع
انیمیشن دارد .ویژگیهایی که وجه رسانهای و صنعتی انیمیشن
تلویزیونی را نسبت به وجه هنری آن برجستهتر میکند .بنابراین
الزم است در انواع تولیدات انیمیشن ،این مالحظات فنی و
زیباییشناسانه مورد نظر قرار گیرد .بررسی ساختار انیمیشن
تلویزیونی که از جنبههای گوناگون مانند بررسی عناصر
ساختاری-بیانی ویژه انیمیشن ،بررسی عناصر ساختاری متن
دراماتیک ،بررسی عناصر ساختاری طراحی بصری ،بررسی
عناصر ساختاری طراحی صوتی و بررسی عناصر ساختاری
تدوین ،در این تحقیق انجام پذیرفت ،به جزئیات بسیار گسترده
عناصر ساختاری در انواع انیمیشن و انیمیشن تلویزیونی اشاره
میکند .از آنجا که یک اثر دراماتیک مانند انیمیشن قبل از هر چیز
باید بتواند به عنوان یک اثر هنری بر مخاطب خود تاثیر بگذارد،
تا بتواند در کنار ایجاد سرگرمی به اهداف رسانهای (انتقال معنی
و پیام) نایل آید .به کارگیری نتایج حاصل از این تحقیق ،یعنی
توجه به تمامی عناصر ساختاری در شکل تاثیرگذار آن ،میتواند
تولیدات انیمیشن تلویزیونی ایران را در ُبعد کیفی ارتقا بخشیده
و با ساخت آثاری استاندارد و تاثیرگذار ،زمینة صادرات آنها
را به بازارهای منطقهای و جهانی فراهم آورد .همچنین در این
تحقیق تالش گردید ،الگویی در تحلیل متون انیمیشن ارائه گردد
که استفاده از این الگو ،در تحلیل زیباییشناسانه ،نشانهشناسانه
و غیره و نقد آثار انیمیشن تلویزیونی میتواند مفید واقع شده
و به کمک آن آسیب شناسی سیستماتیک ،در وجه ساختاری
تولیدات انیمیشن صورت پذیرد.
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