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چکیده

تولیدات انیمیشن به سه دسته عمده انیمیشن تجربی، انیمیشن سینمایی و انیمیشن تلویزیونی تقسیم می شود. 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«، تفاوت ها، ویژگی ها و کارکردهای انواع انیمیشن، باعث عدم برقرای ارتباط 

با مخاطب می گردد. براساس نظریه ساختارگرایی، با برقراری ارتباط بین اجزا )عناصر بیانی(، می  توان به یافتن »معنی )پیام(« و 

داللت هایی که در یک فیلم وجود دارد، رسید. بنابراین، فیلم و روایت آن را، نوعی ساختار یا به بیان دیگر، شیوه ای خاص برای 

تلفیق اجزا و پدید آوردن یک کل می توان تلقی کرد. هدف از این تحقیق، ارائه مدل و الگویی جامع، با توجه به نظرات فرنیس، 

بوردول و دیگران، برای بررسی عناصر ساختاری )نظام های نشانه شناسی( و تحلیل متن انیمیشن تلویزیونی است. بنابراین، 

شناخت و چگونگی عناصر ساختاری انیمیشن تلویزیونی، مسئله این تحقیق می باشد. این تحقیق برای رسیدن به نتیجه و 

طراحی الگویی جامع، عناصر ساختاری را، به عناصر ساختاری- بیانی ویژه انیمیشن، عناصر ساختاری متن دراماتیک )فیلمنامه(، 

عناصر ساختاری طراحی بصری، عناصر ساختاری طراحی صوتی و عناصر ساختاری تدوین تقسیم و با روِش توصیفی- تحلیلی 

آنها را بررسی نموده است. 
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مقدمه
تلویزیونی  انیمیشن  را  انیمیشن  تولیدات  بیشترین  امروزه 
تشکیل می دهد. تعداد زیاد شبکه های 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 زیبایی شناسی عامِ طبیعت گرا بهره می جست 
و استودیوی دیزنی با تالش بسیار آن را دنبال می کرد. شرکت 
»یو –پی- اي«1 با سبک انیمیشن انتزاعی خود، زیبایی شناسی 
دیزنی را به مبارزه طلبید. سبکی با پرسپکتیو تخت، رنگ ها و 
پس زمینه های انتزاعی، سبک طراحی متفاوت با دیزنی و متحرک-

سازی محدود. »یو پی ای از یک نظر به خاطر ساده سازی و 
پیروی از هنر انتزاعی در تولیدات خود که شامل انیمیشن محدود 
می شد، 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 بودجه های اندک، در 
صنعت نوپای تلویزیون به خوبی عملی بود« )فرنیس،1384، 221(. 
مزایای اقتصادی انیمیشن به سبک یو پی ای، استفاده از آن را در 
انیمیشن تلویزیونی میسر ساخت و با توجه به اینکه انیمیشن های 
تلویزیونی از طراحی های ساده و انتزاعی برخوردارند، بر شیوه 

روایت آن، گفتگو مسلط گردید.
اندازه  به  توجه  با  تلویزیونی  انیمیشن  ویژگی های  ازجمله 
صفحه نمایش آن، داشتن زمینه های ساده و فرم های ساده در 
طراحی کاراکترها است. »در مقابل زیبایی شناسی دیزنی، این 
از مسیر  زیبایی شناسی مینی مالیستی بود که برای پیشرفت 
)ادیب، 1389،  گرفت«  فاصله  دیزنی  شیوه  به  زیبایی شناسی، 
49(. باتلر در کتاب تلویزیون کاربرد و شیوه های نقد )1388(، 
ساختار  ویژگی  چهار  در  را  تلویزیونی  انیمیشن  ویژگی های 
برنامه، ساختار روایتی، انیمیشن محدود و تاکید بر گفتگو تقسیم 
می کند)باتلر،1388، 331(. با توجه به گستره وسیع تلویزیون، 
انیمیشن های تلویزیونی نسبت به انیمیشن تجربی و سینمایی، در 
نزد مخاطب کاربردی تر و شناخته شده تر 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 تقریباً تمامی تولیدات برای مخاطبین گروه اول ساخته 
می شوند و تاکنون کمتر مجموعه یا سریالی برای مخاطب عام و 
بزرگسال تولید شده است. »سري هاي انیمیشن تلویزیوني طیف 
گسترده-اي از بینندگان را از لحاظ سني هدف قرار مي دهند. 

دسته بندي هاي کلي از این قرار است:
ـ پیش دبستانی: 2 تا 4 سال

ـ سال های آغاز آموزش: 5 تا 8 سال
ـ دبستان: 9 تا 12 سال

ـ نوجوان: 13 تا 16 سال
.)Milic&McConville,2006,15( »ـ بالغ: 16 سال به باال

جلب  را  مخاطبان  از  وسیعی  طیف  آثار  از  بعضي  البته 

مي کنند و برخی از آثاری که براي کودکان ساخته مي شود نیز، 
براي بزرگساالن جذاب است. اما معموالً کودکان از دیدن آثار 
مخصوص بزرگساالن نهي مي شوند. در کشورهاي پیشرفته، 
نوع  لحاظ  از  را  آنها  که  دارد  آثار وجود  درجه بندي  سیستم 
مخاطب تقسیم بندي مي کند. به هر شکل، در کنار توجه به نیازهای 
واقعی مخاطب، رویکرد تربیتی، آموزشی برای مخاطب کودک و 
نوجوان، مهم ترین ویژگی تولیدات انیمیشن تلویزیونی در کنار 
وجه سرگرمی به شمار می رود. »اگرچه سریال کارتونی می تواند 
آموزشی هم باشد، اما در کنار آموزش، سرگرمی مهم ترین ویژگی 
است« )Weber,2000,51(. عالوه بر مخاطب کودک، انیمیشن برای 
مخاطب بزرگسال نیز بخش قابل توجهی از تولیدات انیمیشن 
تلویزیونی را به خود اختصاص می دهد. مردم، انیمیشن هایی 
نیاز داشتند تا بتوانند آنها را با فرزندانشان تماشا کنند. این نیاز 
باعث شد انیمیشن به عنوان یکی از قالب های مهم »پرایم تایم2 
)ساعات پر بیننده(« در شبکه های 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 جذابیت های 
انیمیشن استفاده کند. »سیمپسون ها و دیگر انیمیشن هاي کمدي 
– خانوادگي3 قادر بودند نگاه انتقادی و تندی به جنبه هاي زندگي 
خانوادگي مرسوم داشته باشند« )Stabile ,2003 ,140(. براین 
اساس، انیمیشن تلویزیونی توانست با ساخت انواع سریال های 
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 زمینه ها، به سطح قابل 
توجهی رسیده است. در کنار پیشرفت های حاصله، ضعف ها و 
آسیب های 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 گونه ای 
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 مهم ترین دالیل عدم توفیق انیمیشن تلویزیونی ایران به شمار 
می رود. بنابراین، داشتن انیمیشن تلویزیونی درحد استانداردهای 
بین المللی و با کیفیت حرفه ای 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 می رسد. 
در یک تقسیم بندي ُکلي، فیلم و سینما به سه گروه کلی تقسیم 
داستانی5،  غیر  فیلم های   -2 داستانی4  فیلم های   -1 می شود. 
شامل فیلم های مستند و تجربی، 3- فیلم های انیمیشن6)بوردول 
و تامسون، 1389، 19(. انیمیشن به عنوان یکی از انواع سه گانه 
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روش تحقیق

با توجه به موضوعِ تحقیق، رویکرد اصلی این تحقیق کیفی 
است و روش تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی 
مطالعات  از:  عبارتند  داده ها  گردآوری  شیوه های  می باشد. 

کتابخانه ای، مشاهده، و برداشت های عینی.

مبانی نظری

مورین فرنیس در کتاب زیبایی شناسی انیمیشن )1384(، 
و  انیمیشن  زیبایی شناسی  با  ارتباط  در  اساسی  موارد  به 
اساس  بر  الگویی  او  می کند.  اشاره  آن  ساختاری  عناصر 
مفهوم کلی»میزانسن« برای تفکیک عناصر ساختاری انیمیشن 
ارائه می دهد. مارتین اسلین نیز در کتاب دنیای درام )1375(، 
عناصر و عوامل موثر در میزانسن را تحت عنوان »نظام های 
نشانه ای« نام می برد. براساس این دو الگو و نظرات بوردول 
و تامپسون در کتاب هنرسینما )1389(، که فیلم را یک سیستم 
و شبکه ای از ارتباطات اجزا با یکدیگر می دانند و از طریق ایجادِ 
روابِط تازه، مدل و الگویی جامع در این تحقیق برای شناخت و 
بررسی عناصر ساختاری انیمیشن تلویزیونی توسط نگارنده، 
پیشنهاد می گردد. 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 کلیدی11 مرتبط با موضوع تحقیق )عناصر 

ساختاری( تعریف شوند. 

ساختار12

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

سینما، رسانه و هنری است ترکیبی که از عناصر بیانی سایر 
هنرها استفاده کرده و در شکل کلی تر، ترکیبی است از عناصر 
بیانی هنرهای نمایشی )سینما( و هنرهای تجسمی )نقاشی و 
ساختاری«7  »عناصر  این  تمامی  شناخت  بنابراین،  گرافیک(، 
و به کارگیری صحیح و مناسب آنها بسته و به هر رسانه و 
نیز در تولیدات انیمیشن تلویزیونی، می تواند آثاری تاثیرگذار 
برای مخاطب بوجود آورد. تولیدات انیمیشن به سه دسته عمده 
)انیمیشن کوتاه تجربی- هنری8، انیمیشن سینمایی9 و انیمیشن 
تلویزیونی10( تقسیم می شود. عناصر ساختاري این سه نوع 
انیمیشن، در عین داشتن اشتراکات بسیار، بسته به »ویژگی های 
هر رسانه«، از اختالفاتی نیز برخوردار است. هر یک از این انواع، 
به لحاظ ساختار متن )فیلمنامه(، ساختار فرم بصری و غیره، 

ویژگي هاي خاص خود را دارند؛ عناصر بصری مانند )خط، رنگ، 
تونالیته )تیرگی/روشنی( شکل، بافت و فضا( و نیز )ترکیب بندی، 
نورپردازی، حرکت، مواد و متریال و ...( عناصر صدا )موسیقی، 
دیالوگ و جلوه های صوتی(، و ویژگی های ساختار فیلمنامه نیز 
بسته به نوع رسانه و مخاطِب هدف )خردسال، کودک، نوجوان 
و عام( در انواع تولیدات انیمیشن متفاوت است. این پژوهش به 
این پرسش پاسخ می دهد که: ویژگی های انیمیشن تلویزیونی 
چیست، و عناصر ساختاری )فرمی و محتوایی( آن، شامل چه 
مواردی می باشد؟ مراد از »انیمیشن تلویزیوني« در این تحقیق، 
»سریال ها و مجموعه هاي« انیمیشن است و شامل دیگر انواع 

انیمیشن مانند تیزرهای بازرگانی و غیره نمی باشد. 

»ترکیب یا رابطه متقابل اجزای یک کل... آرایش اجزا یا عناصر 
در کنار هم« )فیلد،1374، 22(. براساس نظریه ساختارگرایی، با 
برقراری ارتباط بین این اجزا می توان به یافتن معنی و داللت هایی 
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 می دهند و ارتباط آنها با یکدیگر، همیشه مناقشه برانگیز 
بوده، تعریف شوند. رنه ولک منتقد هنري به نقل از شارف در 
این باره مي گوید: »ساختار مفهومي است شامل شکل و محتوا 
تا آنجا که هر دو در جهت اهداف زیبایي شناختي سازمان یافته 
باشند، در این صورت اثر هنري دستگاه کاملي از نشانه ها و 
یا ساختارهایي از نشانه ها قلمداد مي شوند که در خدمت هدف 
زیبایي شناختي ویژه اي باشند« )شارف،1382، 5(. ساختارگراها 
هر نظامی را پذیرای تحلیل نشانه شناختی می دانند، هر چند برخی 
از آنها مشخصاً در مقایسه با برخی دیگر )چراغ های راهنمایی و 
رانندگی(، شناخت بیشتری درباره نحوه زندگی انسان ها به دست 
می دهند. »هنرها ثابت کرده اند که حوزه پرباری برای پژوهش و 
مطالعه دراختیار می گذارند و ادبیات، فیلم و نقاشی همگی مناسب 
تحلیل ساختارگرایانه اند« )سیم، 1388، 28(. تحلیل ساختارگرا 
براساس علم نشانه شناسی بوجود آمده است و اساساً محصول 

نشانه شناسی و زبان شناسی ساختاری است.

فرم13 و محتوا 14

در تحلیل آثار هنری معموالً 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 می شوند. بوردول و تامپسون در 
کتاب هنرسینما )1389(، توضیح می دهند که به جدایی مفهوم 
فرم از محتوا قائل نیستند. آنها فیلم را یک سیستم و شبکه ای 
از ارتباطات اجزا با یکدیگر می دانند، بنابراین ازنظر آنها تشبیه 
ظرف و مظروف یا درون و بیرون موضوعیت ندارد. »اگر فرم 
آن چیزی است که بیننده به فیلم منتسب می کند، دیگر درون یا 
بیرونی وجود نخواهد داشت. هر جزء متشکله به عنوان بخشی 
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از الگوی فراگیری که ادراک می شود، کارکرد دارد. بنابراین، 
خیلی چیزها که بعضی ها به عنوان محتوا تلقی می کنند، ما به 
مثابه عناصر فرمال در نظر می گیریم. از نظر ما، موضوع15و 
مفاهیم انتزاعی، همه در سیستم کلی اثر هنری حل می شود« 

)بوردول و تامسون،1389، 49(.
بوردول و تامسون در تعریف خود از مفهوم فرم و محتوا 
دیدگاهی شبیه به دیدگاه ساختارگرایانه دارند و اثر هنری را 
آنها  می کنند.  بررسی  شده  سازمان دهی  سیستم های  درقالب 
اشاره می کنند که، سیستم عبارت است از گروهی از عناصر که 
به هم وابسته اند و روی هم تاثیر می گذارند. ولی کِل سیستم به 
کار همه اجزا وابسته است. براهیمی دراین باره انتقاد دارد. در 
هنر، شکل )فرم( عبارتست از سازمان بخشیدن به اجزا براي 
دستیابي به کلیتي واحد و هر هنرمندي براي آفرینش این سازمان 
البته آگاهانه اصول معین نظم و ترتیب به کار مي برد، همچنانکه 
هنرمند این اصول را در یک اثر تفصیل و تخصیص مي بخشد، 
آن اثر ساختاري به خود مي گیرد. ساختار یعني مجموعه اي 
روابط که براي شکل دادن به کل، اجزا را به هم پیوند مي دهد از 
این رو در هر اثر هنري شکل یعني »ساختار اختصاصي شده«16 
)براهیمي، 1378، 35(. براهیمی از شکل به عنوان خودِ ساختار 
نام می برد و ساختار بوجود آورنده ارتباط بین اجزا و بوجود 
آورنده فرم می باشد. در بحث محتوا، مهم ترین مقوله »معنی« است 
که از طریق فرم حاصل می شود. بوردول و تامسون، روایت و 
داستان را نیز بخشی از فرم و سیستم اثر هنری می بینند. »یک 
مشخصه فرمال که معموالً در جریان تماشای فرم توجه ما را 
جلب می کند، »داستان« آن است« )بوردول و تامسون، 1389، 46(. 
سوزان هیوارد نیز در کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی 
)1388(، بر جدایی ناپذیر بودن فرم و محتوا صحه می گذارد. »در 
تحلیل فیلم، فرم و محتوا به عنوان عناصری تلقی می شوند که به 
نحو جدایی ناپذیری به هم گره خورده اند. فرم یک فیلم از دل 
محتوای آن بیرون می زند و محتوا مخلوق عناصر فرمال آن فیلم 
است« )هیوارد، 1388، 217(. 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، 
)فیلمنامه(،  الگوهاي متن دراماتیک  الگوهای روایت،  درونمایه، 
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. 

عناصر ساختاري )نظام های نشانه ای(17 
انیمیشن و ارائه الگوی تحلیل متن 

همانطور که اشاره شد، ارائه الگوی تحلیل متن و تفکیک عناصر 
ساختاری انیمیشن در این تحقیق، با نگاه به تحلیل نشانه شناسانه، 
براساس  که  دیگری  الگوهای  به  ادامه  در  می گیرد.  صورت 
نشانه شناسی شکل گرفته و به نوعی بستر شکل گیری الگوی 

تحلیل در این تحقیق را شکل می دهد، اشاره می شود. آثار هنری 
همچون آثار ادبی به عنوان یک »متن« خوانش و مطالعه می شوند. 
عالوه بر بارت )1389( و بوردول و تامسون )1389(، الزم است 
به تعداد دیگری از نظرات مانند سلبی )1380(، اسلین )1375( و 
دیگران نیز در این خصوص اشاره شود. کیت سلبی در کتاب 
راهنمای بررسی تلویزیون )1380(، در بررسی متون تلویزیون 
رویکردی نشانه شناسانه دارد. او ضمن اشاره به عرصه های 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 می پردازد و اشاره می کند که، این عرصه از ارتباطات و 
مطالعات رسانه ای اغلب به منزله تحلیل نشانه شناسانه توصیف 

شده است )سلبی، 1380، 63(.
نیز در کتاب دنیای درام )1986(، براساس رویکرد  اسلین 
»نظام های  با عنوان  فیلم  از عناصر ساختاری  نشانه شناختی 
نشانه ای« رسانه های دراماتیک )نمایشی( نام می برد و این عناصر 
ساختاری را درشکل زیر دسته بندی کرده است. الزم به اشاره 
است، موارد مشترک در الگوهایی که نام برده شد و دیگر الگوها 
و دسته بندی هایی که عموماً در تحلیل  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 نظام های نشانه ای یا عناصر ساختاری یک متن دراماتیک 

را شامل این موارد می داند.  
نظام های نشانه ای مشترک میان همه رسانه های دراماتیک:

1- نظام های کادربندی بیرون از خود درام
2- نظام های نشانه ای در اختیار بازیگر
3- نظام های نشانه ای جنبه های دیداری

4- متن
5- نظام های نشانه ای شنیداری

نظام های نشانه ای ویژه سینما و تلویزیون:
1- نظام های نشانه ای ناشی از کار دوربین

-99 ،19861 2
.)100

الزم به ذکر است، در دسته بندی اسلین از عناصر ساختاری، 
به انیمیشن به عنوان یکی از هنرهای نمایشی به شکل جدا و یا 
یکی از انواع سه گانه سینما اشاره ای نشده است. با توجه به اینکه 
همه دسته بندی ها براساس سینمای زنده صورت گرفته است و از 
عمر مطالعات انیمیشن بیش از سه دهه نگذشته است، در هیچکدام 
از این دسته بندی ها به عناصر بیانی ویژه انیمیشن اشاره ای 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 فیلمنامه نویسی 
)2007( به آنها اشاره کرده، به عنوان »نظام های نشانه ای ویژه 
انیمیشن« به الگوی تفکیک عناصر ساختاری این تحقیق، اضافه 
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نماید. همچنین قابل اشاره است تمامی الگوهای فوق به عناصر 
بیانی ای اشاره کرده اند که وجه مشترک آنها »میزانسن«18 به 
مفهوم )هرآنچه به صحنه آورده شده( می باشد. بنابراین از آنجا 
که در تحلیل هنرهای نمایشی )دراماتیک( اغلب الگوها با بررسی 
و تحلیل مفهوم کلیدی میزانسن آغاز می شود، در ادامه، مباحث 
نظری درخصوص میزانسن مطرح می شود و درنهایت الگوی 

تحلیل، ارائه خواهد گردید.

میزانسن

هنرهای  در  »میزانسن«  کلمه  از  مختلفی  معانی  و  تعابیر 
دراماتیک وجود دارد. 19 در زبان فرانسه، میزانسن به معنی »به 
صحنه آوردن یک کنش« و اولین بار به کارگردانی نمایشنامه 
اطالق شد. »نظریه پردازان سینما که این اصطالح را به کارگردانی 
فیلم هم تعمیم داده اند، آن را برای تاکید بر کنترل کارگردان بر 
آنچه در قاب فیلم دیده می شود، به کار می برند. همچنانکه ازمنظر 
تئاتری این اصطالح برمی آید، میزانسن شامل آن جنبه هایی است 
که با هنر تئاتر تداخل می کنند: صحنه آرایی، نورپردازی، لباس و 
رفتار بازیگران. کارگردان ]فیلم[ با کنترل میزانسن رویدادی را 
برای دوربین به روی صحنه می برد« )بوردول و تامسون،1389، 
157(. برای درک فرم در هنرهای مختلف، باید با عناصر بیانی آن 
هنر و رسانه آشنا بود. بوردول در مقدمه فصل میزانسن در کتاب 
هنر فیلم )1389(، خصایص رسانه فیلم را به چهار دسته تقسیم 
می کند. میزانسن و فیلمبرداری )تکنیک های مربوط به نما(، تدوین، 
یعنی تکنیکی که یک نما را به نمای دیگر مربوط می کند، و رابطه صدا 
با تصاویر فیلم. )همان، 156(. این تقسیم بندی اگر چه کلی است، اما 
تقریباً شبیه به تقسیم بندی نظام های نشانه ای 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 )دسته بندی های ژانری( 
و عوامل تولید. او در تعریف سازه می گوید: »هر متن رسانه ای با 
استفاده از زبان رسانه ساخته می شود و رمزهایی برای انتقال 
اطالعات خاص فرهنگی انتخاب می شود. سازه دو وجه دارد که 
ضروری است آنها را در نظر بگیریم: 1( میزانسن 2( رمزهای فنی 

ساده« )سلبی، 1380، 28(. او اضافه می کند، تحلیل میزانسن صرفًا 
مشتمل بر ابعادی است که به تئاتر )صحنه پردازی، وسایل صحنه، 
رفتار بازیگران یا شخصیت ها، لباس و چهره آرایی( تداخل می یابد 
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 تازه ای 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. براین  اساس، به تعریف 
آوردن  صحنه  »به  بر  مبنی  دیگران  و  تامسون  و  بوردول 
یک کنش« نزدیک است. بسیاری از متون دیگر نیز میزانسن 
کلی  در شکل  و  نمی دانند  دوربین  به  مربوط  موارد  تنها  را 
این  می نامند.  میزانسن  را،  دارد  وجود  فیلم  در  که  هرآنچه 
تعبیر با تعبیر بوردول که همه سینما و حتی روایت را یک 
سیستم به هم پیوسته می داند، مطابقت می کند. براین  اساس، 
نگارنده نیز اصطالح میزانسن را گسترش داده و آن را شامل 
تمامی »عناصر بیانی بصری و حتی صوتی« می داند که در 
یک فیلم وجود دارد و مورد خوانش قرار می گیرد. بنابراین، 
نظرات  و   )1375( اسلین   ،)1380( سلبی  الگوهای  براساس 
از  و  میزانسن،  درخصوص   )1389( تامپسون  و  بوردول 
طریق ایجاد روابط تازه، مدل و الگویی جامع برای بررسی 
نگارندگان  توسط  زیر  درشکل  انیمیشن  ساختاری  عناصر 
تمامی  الگو،  این  در  است  ذکر  به  الزم  می گردد؛  پیشنهاد 
عناصر ساختاری در یک اثر انیمیشن، مانند عناصِر 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

1- عناصر ساختاری- بیانی ویژه انیمیشن 
2- عناصر ساختاری متن دراماتیک )فیلمنامه( در انیمیشن 

3- عناصر ساختاری طراحی بصری در انیمیشن 
4- عناصر ساختاری طراحی صوتی در انیمیشن 

5- عناصر ساختاری تدوین در انیمیشن 

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

بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن
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چارچوب و جزئیات عناصر ساختاری در انیمیشن
در الگوی این تحقیق پس از بررسی مدل های مختلف، عالوه  
کلیدی  مفهومِ  براساس  یک دسته بندی سیستماتیک  ایجاد  بر 
»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 می تواند اهمیت داشته باشد. براین اساس، برای اولین بار 
»عناصر بیانی ویژه انیمیشن« که اصولی بسیار تعیین کننده در 
چگونگی عناصر ساختاری رسانه انیمیشن به شمار می روند، 
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 تقسیم بندی ولز )2007(  استفاده 

گردیده است. 

1- عناصر بیانی  ویژه انیمیشن

فیلم زنده و انیمیشن، داراي مبانی، مراحل تولید و عناصر بیانِی 
نسبتاً مشترکی هستند. اشتراک در عناصر بیانی مانند حرکت، 
تصویر، نور، رنگ، صدا و غیره، اشتراک در شیوه هاي روایت، 
داستان گویي و بازیگری و نیز اشتراک در شکل ارائه و نحوه 
نمایش از طریق سالن سینما، صفحه تلویزیون، اینترنت و غیره 
دیده می شود. تفاوت هایي نیز میان این دو رسانه وجود دارد که 
ناشي از ماهیت و عناصر بیانی ویژه آنها است. جاندارپنداري، 
فانتزي، استیلیزاسیون، اغراق، مورف، سمبل، حرکت، زمانبندي، 
مواد کار در انیمیشن و صدا از جمله مهم ترین عناصر بیانِی 
انیمیشن است )صفورا، 1390، 101(. عالوه بر موارد فوق، به 
دیگر ویژگي ها و امکانات بیانی ویژه انیمیشن، مانند سیر دایم در 
فضا )به عنوان تکنیکی در دکوپاژ(، تنوع سبک بصری و غیره، به 
عنوان دیگر عناصر ویژه بیاني انیمیشن، می توان اشاره داشت. 
»هرچند انیمیشن می تواند 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 
 .(Wells, 2006,87) »خود را دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد
پل ولز در کتاب فیلمنامه نویسی )2007(، به هفت ویژگی و تمهید 
ویژه در انیمیشن اشاره می کند. از آنجا که مهم ترین امکانات بیانی 
خاِص 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 می کند: »عناصر بیانی خاص انیمیشن می تواند به 
شکل کلی، در این موارد خالصه شود، که )هر یک ]یا چند[ از این 

عناصر ممکن است زیر مجموعه  هایی نیز داشته باشند(:
- متامورف20: قابلیت اعمال تغییر از شکلی به شکل دیگر بدون 

استفاده از تدوین
- ایجاز21: ایجاز در بیان، بیشترین میزان القا در کمترین تصویر

- جاندار پنداری22: اِعماِل خصلت های انسانی بر حیوانات، 

اشیاء و عناصر طبیعت
- ایجاد جهانی خاص23: )فابریکیشن( را می توان به ساخت و 

ایجاد جهان خاص انیمیشنی تعبیر کرد
- نفوذ24: نفوذ و نمایش درون پدیده ها، به تصویر درآوردن و 

نمایش »درونیات« روانی/فیزیکی/تکنیکی
تجریدی  نمادهای  و  نشانه ها  از  استفاده  نمادین25:  بیان   -

بصری و معانی مرتبط با آنها
- توهم صوتی26: خلق صدای کامالً ساختگی برای تصاویر 
متحرک سازی شده فیلم انیمیشن، که به دلیل ساختگی و مصنوع 
بودن27، از سکوت ذاتی برخوردارند« (Ibid,21). عالوه  بر امکانات 
بیانی دیگری  نامیرایی28 و عناصر  نامبرده شده،  بیانی خاص 
مانند، استیلیزاسیون، گستره بیاني و آزادي سبکي، موادکار در 
انیمیشن، خلق تدریجي تصویر، انواع انتقال بصري، انواع فانتزي، 
اغراق، حرکت و زمان بندي )سیر دائمي در فضا، انیمیشن کامل 
و محدود...( در انیمیشن وجود دارند که می توانند به دسته بندی 
ولز به عنوان عناصر ویژه بیانی انیمیشن اضافه شود. جدای از 
هستی شناسی این عناصر که به عنوان نمونه »مواد کار« می تواند با 
»جاندارپنداری« متفاوت باشد، همه این عناصر بیانی به نوعی ویژه 
انیمیشن است و می توانند در انیمیشن، جهانی خاص و متفاوت از 
سینمای زنده بوجود آورند. اگر در تقسیم بندی ولز، جاندارپنداری 
با جان بخشیدن به عناصرِ بی جان، جهانی خاص ایجاد می کند، به 
عنوان نمونه، نامیرایی شخصیت ها در انیمیشن نیز می تواند، بوجود 
آورنده جهانی خاص باشد، که فضا و روایت در فیلم انیمیشن را 
کامالً تحت تاثیر خود قرار می دهد و به ساختگی )غیرواقعی(  بودن 
شخصیت های انیمیشنی اشاره می کند. عناصر ویژه بیانی انیمیشن، 
اصوالً امکاناتی فراتر از عوامل و عناصر بصری ای که در فیلم زنده 
وجود دارد را برای انیمیشن فراهم می کند. اگر چه امروزه سینمای 
زنده نیز، به کمک تکنولوژی دیجیتال به نوعی از این عناصر استفاده 

می کند، اما این عناصر بیانی متعلق به دنیای انیمیشن می باشد. 

 
نمودار2- تفکیک عناصر ساختاری- بیانی ویژه انیمیشن.
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2- عناصر ساختاری متن دراماتیک 
)فیلمنامه( در انیمیشن تلویزیونی

تعریف ساده فیلمنامه، فیلم روی کاغذ است؛ یعنی نوشتن 
هرآنچه در فیلم بعداً دیده می شود. بنابراین، نویسنده فیلمنامه الزم 
است شناخت کاملی از تمامی عناصر بیانی رسانه مورد نظر داشته 
باشد. »برای نویسندگی انیمیشن، نویسنده باید توانایی ها و دانشی 
که مبنای فیلمنامه نویسی سنتی است را با دانش انیمیشن به عنوان 
یک زبان ویژه بیانی، که از طریق تکنیک های مختلف اجرا می شود، 
بیامیزد« )Wells,2007,99(. برای بررسی عناصر ساختاری متن 
دراماتیک )فیلمنامه(، ابتدا الزم است به مفاهیم کلیدی مرتبط با آن 
مانند موضوع، محتوا، و تم اشاره شود. لوئیس فیچنر29 در کتاب 
فهم هنر30)2008(، که در ارتباط با تحلیل آثار هنری است، تفاوِت 
موضوع و محتوا را اینگونه بیان می کند. او می گوید: »شام آخر، 
موضوع است اما محتوا چیزهایی است که در تابلو می بینیم مثل 
مسیح، یهودا و غیره؛ محتوا درواقع روابط داستانی اجزا در یک 
موضوع است« )Fichner,2008,37(. موضوع را گاه تم31 نیز تعبیر 
کرده اند. بورگ و َگل در کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در 
علوم تربیتی و روانشناسی )1383(، می نویسند تم عبارت است 
استنباط  این  موردی،  پژوهش  در  پیام،  اصلی،  »موضوع  از: 
که جلوه ای 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 می باشد؛ 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 می کند. به عنوان مثال »جاه طلب ظالم سرانجام به 

دست خود، اسباب نابودی خود را مهیا می کند«، تم مکبث است. 

نمودار3- تفکیک عناصر ساختاری متن دراماتیک )فیلمنامه(.

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

بحران، گره گشایی، تعلیق، غافلگیری، روایت و غیره می باشند. این 
عناصر، ابزار بیانی و عناصر ساختاری متن دراماتیک را تشکیل 
می دهند. الزم به ذکر است اگر چه در اینجا »روایت« به عنوان یکی 
از عناصر ساختاری فیلمنامه اشاره می شود، اما الزم است روایت 
در فیلمنامه را به عنوان یکی از عناصر ساختاری پی رنگ32 مطرح 
کرد؛ به این معنی که پیرنگ با چه عناصری و چگونه طراحی 
می شود تا یک داستان در فیلمنامه بیان و روایت شود. به این 
دلیل در تقسیم بندی عناصر ساختاری متن دراماتیک در این 
تحقیق، روایت در زیر مجموعه طراحی داستان بررسی می شود. 
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 دسته بندی می شوند.
- عناصر و ابزار ساختارِ دراماتیک، در فیلمنامه انیمیشن 

)پی رنگ(    فیلمنامه  و  داستان  طراحی  در  ابزار  و  عناصر   -
انیمیشن 

3- عناصر ساختاری طراحی بصری33 
در انیمیشن

یا شکل« یک »مفهوم اساسی«  در طراحی بصری، »فرم 
است. فرم تشکیل شده از یک سری از عناصر و نشانه های 
بصری است. جنسن در کتاب تجزیه و تحلیل آثار هنرهای 
تجسمی )1388(، به این عناصر که عناصر هنرهای تجسمی 
به شمار می روند، اشاره می کند: »عناصر هنرهای تجسمی 
چون خط، رنگ، تونالیته )تیرگی/روشنی( شکل، بافت و فضا 
)جنسن،1388،  می کند«  ادراک  که چشم  است  اجزایی  اولین 
89(. همچنین باِلک در کتاب داستان بصری )2008(، عناصر 
داستان  الف:  اساسی  به سه جزء  را  فیلم  یک  تشکیل دهنده 
شامل پی رنگ، شخصیت ها و دیالوگ ب: صدا شامل گفتگو، 
جلوه های صوتی و موسیقی و ج: تصویر شامل فضا، وسایل 
صحنه و لباس ها تقسیم و در ادامه اشاره می کند: »اما این 
ساختار  نمی شود.  بصری  فرم  جزئیات  همه  شامل  موارد 
فرم بصری شامل، فضا، شکل، روشنی/تیرگی، رنگ، حرکت 
و تصویری  فیلم  هر  در  می توان  را  اجزا  این  است.  ریتم  و 
که  تجسمی  هنرهای  عناصر  درکنار   .)Block,2008,2( دید« 
جنسن و بالک با جزئیات آنها را مطرح کرده اند، در برخی 
متون به شکل بسیار کلی تری به طراحی بصری در انیمیشن 
اشاره می شود. فرنیس تصاویر انیمیشن را به لحاظ بصری 
به دو قسمت شخصیت ها و پس  زمینه ها تقسیم بندی می کند 
)فرنیس، 1384، 107(. در تقسیم بندی دیگر، طراحی بصری در 
فیلم انیمیشن به وجوه بصری ای که »دیده« می شوند، اشاره 
دارد. »طراحی تولید یعنی اینکه، فیلم چگونه به لحاظ بصری 
به چشم می آید« )bacher,2008,8(. این تحقیق برای رسیدن 
به الگوی جامع و مناسب در تحلیل عناصر بصری، تنها به 

بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن
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کلیات اشاره نداشته و عالوه بر عناصر ساختاری هنرهای 
تجسمی که اشاره شد، در بررسی طراحی بصری انیمیشن 
بصري  فرم  لحاظ  به  انیمیشن  تقسیم بندي  به  تلویزیونی، 
انیمیشن  و  تجریدي  انیمیشن  واقعگرا،  انیمیشن  )کارتون، 
تجربی(، تکنیک های مختلف انیمیشن )دو بعدی، سه بعدی(، و 
مواد و متریاِل مورد استفاده در تکنیک های مختلف انیمیشن 
مباحث،  این  تمامی  چراکه  داشت.  خواهد  توجه  نیز  تجربی 
بخشی از فرم بصری را در انواع انیمیشن تشکیل می دهند. 
عناصر ساختاری طراحی بصری انیمیشن، در تقسیم بندی 

این تحقیق عبارتند از:
1- عناصر بصری در انیمیشن:

طراحی خط، شکل، رنگ، نور، بافت، ترکیب بندی و مواد کار 
در انیمیشن 

2- طراحی زمینه: )دیزاین و کانسپت(
- استیلیزاسیون 

- اغراق
3- طراحي شخصیت:  

- چهره
- لباس و پوشش 

4- طراحی وسایل صحنه:

- تناسب و هماهنگی وسایل صحنه با طراحی شخصیت و 
زمینه )هماهنگی بصری(

5- حرکت: 
5-1- حرکت شخصیت ها: )بازیگری و شخصیت پردازی(

- بیان ویژگی های فردی و شخصیتی )حالت های بیانی چهره، 
اشاره ها و زبان ِبدن(

- نوع حرکات خاص در بازیگری )زمینه فرهنگی( 
5-2- حرکت دوربین: 

انواع نماها: نمای دور، نمای  - دوربین ثابت: )ترکیب بندی 
متوسط، نمای نزدیک و...(

در  دوربین  و  شخصیت ها  )حرکت  متحرک:  دوربین   -
تکنیک های مختلف انیمیشن( 

6- زمان بندي:
- ارتباط زمان بندی و حرکت

4- عناصر ساختاری طراحی صوتی در 
انیمیشن

ورود صدا به عالم سینما، با فیلم آوازخوان جاز )1927( 

نمودار4- تفکیک عناصر ساختاری طراحی بصری.
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اتفاق افتاد و به وسيله صدا بر امكانات بياني اين رسانه افزوده 
از  برای فضاسازي  مكملی  در جهت فضاسازي،  شد؛ صدا 
طريق تصوير است و غناي يک فيلم، وابسته به هر دو عامِل 
صدا و تصوير می باشد. صدا، عنصر اصلی در تمام روايات 
تصويرمتحرک است و برای فيلم های زنده و انيميشن به يک 
اندازه اهميت دارد. »طراحی خالقانة صدا بشدت در باورپذيری 
هر روايِت تصويری اهميت داشته و نه تنها در ايجاد صدای 
برای  بلكه  است،  سودمند  واقعگرايانه  کنش  برای  مرتبط 
از  داستان،  انتزاعی تر  صداهايی که ممكن است ويژگی های 
قبيل اشاره به حاالت روانی يا عاطفی و عوالم ناشناخته را 
بيان می کند، نيز مؤثر است« )Wells, 2007, 37(. صدا در فيلم 
انيميشن مانند سينمای زنده شامل سه جزء اصلی موسيقي، 
جلوه های صوتی و کالم مي باشد. ولز اشاره می کند که اين 
منابع می توانند از صداهای همگاه )صداهايی که منبع آن در 
تصوير ديده می شود( و صداهای غيرهمگاه )صداهايی که 
منبع در تصاوير ديده نمی شود و خارج از پرده است( حاصل 
شود )Ibid, 37(. وجود اغراق و فانتزی در باندهای صوتی، 
ازجمله ويژگی هايی است که به عنوان اصِل مهم در طراحی 
صوتی انيميشن شناخته می شود. »از اين گذشته، صدا همواره 
نقشي کاماًل فانتزي در کارتون به عهده داشته و تطبيق صدا بر 
چهره هاي کارتوني و کاريكاتوري و نقش هاي حيواني سبب 
گرديده که صدا براي کارتون ها بصورت تندتر، کندتر، زيرتر، 
بم تر، غير واقعي، تودماغي و يا کشيده باشد«)فرشاد،1386، 
2(. به هر شكل، استفاده از صداهاي مناسب جهت فضاسازي 
به  انيميشن  فيلم  دغدغه هاي  از  همواره  و شخصيت پردازي 

شمار می رود. 
توليد  شكل  سه  به  انيميشن  صدای  توليد،  مراحل  در 
می شود. 1- تكنيک پيش ضبط صدا، 2- تكنيک صداگذاري 
پس از ضبط تصاوير و 3- روش تلفيقی. روش اول بسته 
به ميزان اهميت صدا در باند ديالوگ و موسيقی است. وجود 
صحنه های موزيكال و يا پرتحرک، ارتباط نزديک بين موسيقی 
و حرکت را بوجود می آورد و الزم است باند صدا پيش از 
تصوير ساخته شود، تا تصاوير براساس زمانبندی صدای 
ساخته شده، طراحی و ايجاد شوند. همگامی34 حرکات لب با 
گفتگوی شخصيت ها نيز از جمله مواردی است که ضرورت 
استفاده از اين شيوه را تعيين می کند. اين روش ُپرهزينه است 
و بيشتر مناسب توليدات انيميشن سينمايی و فيلم های کوتاه 
تجربی و هنری است و در توليدات تلويزيونی نيز بسته به 

کيفيت مورد نظر از آن استفاده می شود. 
استفاده از صدا از جنبه هاي متعدد از جمله ميزان افزودن 
وجه واقع گرايی به تصاوير در انيميشن قابل بررسي است. 
اطالع رسانی  کارکردهای  از  تعدادی  به  است  الزم  ادامه  در 
عبارتند  کارکردها  اين  اشاره شود.  زيبايی شناسانه صدا  و 
ايجاز،  عنصر  تقويت  اندک،  مدت زمان  در  اطالع رساني  از: 
کادر،  از  خارج  از صداي  استفاده  با  پرده  فضاي  گسترش 
قدرت تجسم بخشيدن و وسعت دادن به موضوع از طريق 

از طريق  ريتم  ايجاد  عاطفي تصاوير،  تقويت  و  تاکيد  صدا، 
صدا و خلق لحظات طنز به کمک آن، تنها بخشی از قابليت هاي 
بيانی صدا است، که به وسيله سه باند اصلی ديالوگ، موسيقی 
و جلوه های صوتی بر عناصر بياين تصاوير افزوده مي شود. 
تفكيک عناصر ساختاری طراحی صوتی را می توان در اين  

دسته بندی قرار داد:
- کالم )ديالوگ، مونولوگ، صدای گوينده(

- موسيقی متن
- جلوه های صوتی

 

نمودار5- تفکیک عناصر ساختاری طراحی صوتی.  

5- عناصر ساختاری تدوین در 
انیمیشن

تدوين، مهم ترين مرحله پس از توليد است که به شكل مشترک 
در سينمای زنده و انيميشن وجود دارد. در اين مرحله، يک فيلم 
شكل نهايي خود را پيدا کرده و براي نمايش آماده مي شود. تدوين، 
ارتباط دهنده و تداوم بخش تصاوير و نماهايي است که به شكل 
جداگانه و پراکنده در مرحله توليد به وجود آمده است. اين مرحله 
به عنوان آخرين فرآيند خالقه در توليد فيلم به شمار مي رود. »بايد 
همكاری نزديكی ميان کارگردان و تدوين گر فيلم برقرار شود، 
زيرا در دستكاری نهايی نيز، بايد نقشی که کارگردان در موقع 
فيلمبرداری )توليد( برای هر نما در نظر گرفته است، ملحوظ شود« 
)ليندگرن، 1385، 16(. اما اختالف مرحله تدوين در فيلم انيميشن 
با فيلم زنده دراين است که اگرچه در فيلم انيميشن نيز تدوين در 
مرحله پس از توليد صورت می گيرد، اما نقش خالقه ای که تدوين 
در فيلم زنده دارد و گاه حتی روايت داستان را تغيير می دهد، در 
انيميشن وجود ندارد. چراکه به دليل مسائل اقتصادی و استفاده از 
شيوه های توليد مانند استوری بورد و استوری ريل، که در مرحله 
پيش توليد به کمک آنها ماکِت فيلم انيميشن ساخته می شود، تدوين 
در فيلم انيميشن در مرحله پس از توليد، شكلی ساده دارد. البته 
بايد اشاره کرد که خالقيت های مربوط به تدوين در انيميشن در 

بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن
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انیمیشن، هنری پیچیده و ترکیبي است از عناصر بیانی سایر 
هنرها. هم زماني گسترش این هنر با تکنولوژی دیجیتال و عصر 
ارتباطات و استفادۀ ابزاري از آن به عنوان رسانه ای قدرتمند، 
به عنوان یکی  انیمیشن را  اندیشه ها،  تبلیغ فرهنگ ها و  براي 
از مهم ترین رسانه های 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 به کارگیری مناسبات حرفه ای و صنعتی، بتوانند بازار جهانی 
را در اختیار گیرند؛ به گونه ای که بخش مهمی از بازار انیمیشن 
ایران، با توجه به تفاوت های فرهنگی در محتوای آثار خارجی، 
در اختیار تولیدات انیمیشن آن کشورها قرار گرفته است. این 
موضوع، یعنی تاثیرات اقتصادی و مهم تر از آن تاثیرات فرهنگی، 
انیمیشن  چنانچه  می باشد.  بررسی  قابل  مستقل  تحقیقی  در 
تلویزیونی ایران همگام با رشد این صنعت در جهان، در جهت 
کّمی و مهم تر از آن در بُعد کیفی نتواند گام بردارد، همچنان 
وارد کننده این محصوالت خواهد بود و در موضوع جهانــــي 
شدن35 در تعامالت فرهنگي، عرصه را به دیگر کشورها واگذار 

خواهد کرد. 
در این مسیر، عالوه بر ایجاد زیر ساخت ها در زمینه ایجاد 
تولیدات  در  روز  تکنولوژی  بکارگیری  و  انبوه  تولید  سیستم 
انیمیشن، شناخت و به کار گیری دانش در زمینه عناصر بیانی 
و ساختاری رسانه مورد نظر، بسیار حیاتی می باشد. رسانه 
تلویزیون از جنبه های 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 
مرتبط با ضبط و پخش سیستم های تلویزیونی، که محدودیت هایی 
در انتخاب رنگ، خطوط و سطوح تصویری در تلویزیون بوجود 
می آورد، تا نسبت ابعادِ صفحه تلویزیون دربرابر پرده بزرگ 

سینما، که به لحاظ بصری با هم تفاوت دارند. 

نتیجه
انیمیشن تلویزیونی نیز در اغلب وجوه ساختاری نسبت به 
انیمیشن سینمایی و انیمیشن تجربی تفاوت هایی دارد؛ ویژگی ها 
و قواعدی برای تولید انیمیشن های تلویزیونی وجود دارد،که 
با انواع دیگر متفاوت است. دکوپاژ، حرکت و زمان بندی، تعداد 
فریم در ثانیه، رنگ، بافت، ترکیب بندی، صدا، لی آوت و سایر 
عناصر بیانی در انیمیشن تلویزیونی تفاوت اساسی با دیگر انواع 
انیمیشن دارد. ویژگی هایی که وجه رسانه ای و صنعتی انیمیشن 
تلویزیونی را نسبت به وجه هنری آن برجسته تر می کند. بنابراین 
و  فنی  مالحظات  این  انیمیشن،  تولیدات  انواع  در  است  الزم 
زیبایی شناسانه مورد نظر قرار گیرد. بررسی ساختار انیمیشن 
عناصر  بررسی  مانند  گوناگون  جنبه های  از  که  تلویزیونی 
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 
می کند. 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 رسانه ای )انتقال معنی 
و پیام( نایل آید. به کارگیری نتایج حاصل از این تحقیق، یعنی 
توجه به تمامی عناصر ساختاری در شکل تاثیرگذار آن، می تواند 
تولیدات انیمیشن تلویزیونی ایران را در ُبعد کیفی ارتقا بخشیده 
و با ساخت آثاری استاندارد و تاثیرگذار، زمینة صادرات آنها 
را به بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم آورد. همچنین در این 
تحقیق تالش گردید، الگویی در تحلیل متون انیمیشن ارائه گردد 
که استفاده از این الگو، در تحلیل زیبایی شناسانه، نشانه شناسانه 
و غیره و نقد آثار انیمیشن تلویزیونی می تواند مفید واقع شده 
و به کمک آن آسیب شناسی سیستماتیک، در وجه ساختاری 

تولیدات انیمیشن صورت پذیرد.   

مرحله پیش تولید، به فیلم اضافه می شود. عناصر ساختاری و 
بیانی در تدوین را می  توان در اشکال زیر خالصه کرد. 

- تدوین و تمهیدات انتقالی در انیمیشن
- تدوین، نحوه روایت و ارائه اطالعات در انیمیشن 

- ایجاد ریتم از طریق تدوین

نمودار6- تفکیک عناصر ساختاری تدوین.
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پینوشتها

1 United Productions of America (UPA).

2 Prime Time Animation.

3 Sitcom.

4 Fiction Film.

5 Non Fiction Film.

6 Animation.

7 The Structural Elements.

8 Experimental Animation.

9 Feature Animation.

10 TV Animation.

11 Key Concepts.

12 Structure.

13 Form.

14 Content.

15 Subject Matter.

16 Particularized Structure.

17 Sign-Systems.

18 Mis-en-Scene.

19 در تکنیک های کارگردانِی فیلم »سبک میزانسن« در تقابل با سبک 
»مونتاژ« قرار می گیرد؛ این دو به عنوان دو سبک متفاوت در کارگردانی 
و دکوپاژ فیلم شناخته می شوند، که این تعریف از میزانسن مورد نظر 
این تحقیق نمی باشد. در تکنیک های کارگردانی، سبک میزانسن در شکل 
خالصه شامل استفاده از نماهای طوالنی، از ترکیب حرکت بازیگر با 
حرکت دوربین در صحنه بوجود می آید. و سبک مونتاژ ترکیب نماهای 

متعدد برای نشان دادن کنش های یک صحنه است.
20 Metamorphosis.

21 Condensation.

22 Anthropomorphism.

23 Fabrication.

24 Penetration.

25 Symbolic Association.

26 Sound Illusion.

27 Artificial.

28 Undying.

29 Lois Fichner.

30 Understanding Art.

31 Theme.

32 Plot.

33 Visual Elements.

34 Lip Sync.

35 Globalization.
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